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Apresentação 

Com este terceiro volume a Fundação Getulio Vargas completa a publicação 
dos trabalhos preparados para o estudo sobre a política de ciência c' tccnologia no 
Brasil, realizado entrc 1992 e 1993 pela Escola de Administração de Empresas de 
São Paulo da Fundação Getulio Vargas. I Os dois primeiros volumes incluíram, 
como capítulo inicial, um documento síntese com as principais recomendações e 
conClusões derivadas deste estudo, além de uma série de trabalhos sobre o con
texto mais amplo, nacional e internacional, no qual a atividade de pesquisa cien~ 
tífica e tecnológica se desenvolve. Este volume reúne uma série de trabalhos 
sobre áreas específicas do conhecimento - escritos por autores de destaque nas 
respectivas áreas de pesquisa - que são precedidos por um documento síntese 
preparado por Eduardo Krieger e Fernando Galembeck. Ainda que realizados 
com o apoio do Ministério de Ciência c Tecnologia, no âmbito das atividades do 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT II), 
desenvolvido em colaboração com Q Banco Mundial, estes trabalhos foram escri
tos com toda independência por seus autores e não refletem necessariamente as 
opiniões do governo brasileiro, do Banco Mundial ou do responsável pela coor
denação do estudo.2 

Em seu conjunto, e cada qual a seu modo, todos estes traba1hos contam uma 
história semelhante e têm uma origem comum. A ciência brasileira deu seus pri
meiros passos mais significativos no início do século XX e vem desde então ten
tando encontrar seu lugar na sociedade brasileira.3 Nos anos 30, mm a criação da 
Universidade de São Paulo, e depois da Universidade do Brasil, a pesquisa cien
tífica encontra um nicho no nascente sistema universitário. Os anos do pós
guerra são um período de grande otimismo quanto aos beneficias que a ciência e 
a tecnologia poderiam proporcionar ao desenvolvimento económico e social do 
país, e o intercâmbio científico e técnico com os países desenvolvidos se intensi
fica, enquanto são criadas as primeiras instituições nacionais de fomento à pes~ 
quisa, dentre as quais a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo e o Conse
lho Nacional de Pesquisas (CNPq). Os anos de regime militar se iniciam com 

I Os volumes anteriores· são: Schwartzman. S. (coord,), Sciel1ce and techn%gy in Brozil: c new 
policyfor a global ward, Rio de Janeiro. Fundação Getulio VargllS. 1995; e Schwartzman, S. (cQQrd.), 
Ciência e tecnnlügia no BrasíJ: poilÍica indu,ftríal, mercado de trabalho e instituiçiies de apoio, Rio 
de Janeiro. Fundação Getulio Vargas. 1995. 
2 Ainda que escritos entre .1992 e 1993. todos os trabalhos foram revistos em 1995 para esta edição. 
Na maioria dos casos não houve, no entanto, atualização dos dados, que têm corno referência o ano de 
t993. 

l Para uma visão em conjunto dessa história, ver Schwartzman, S, A space for sâence; lhe deveIop· 
menJ 01 lhe scientific comnumiiy ln Brozil. Universit)' Park:. PennsyJvania. State University Press. 
1991. 
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conflitos intensos entre o governo e muitas das principais instituições científicas 
do país, mas, a partir sobretudo de meados da década de 70, os investimentos 
governamentais na área científica e tecnológica se íntensíficam~ e o governo 
federal se reorganiza para apoiar a pesquisa de fonna mais consistente e com 
maiores recursos. São os anos de criação do sistema nacional de pós-graduação, 
da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), da reformulação do CNPq e do 
início da política nacional de informática, assim como da implantação do pro
grama nuclear e de outros projetos de grande porte, sobretudo militares. A polí
tica do "Brasil Potência", que teve seu auge no governo de Ernesto Geisel, não 
tem continuidade no governo João Batista Figueiredo! nem é retomada tampouco 
pelos governos civis que se sucederam desde 1985. O Brasil que emerge de 20 
anos de regime militar é um país com graves desequilfbrios econômieos, sociais e 
institucionais, que precisam ser administrados em um ambiente de intensa com
petição político-partidária, e neste quadro o setor de ciência e tecnologia não COn
segue ser mais do que um entre tantos na disputa por recursOS públicos cada vez 
mais escassos. 

O curto período, de menos de 10 anos, em que o setor de ciência e tecnologia 
no Brasil pôde contar com recursos relativamente abundantes não foi suficiente 
para que cientistas e tecnólogos demonstrassem os eventuais benefícios que seus 
trabalhos poderiam trazer ao país, mas bastou para criar um conjunto muito signi
ficativo de instituições e grupos especializados, que ficaram depois com a frustra
ção do trabalho interrompido. Em maior ou menor grau, todos os trabalhos incluí
dos neste volume espelham a visão de que a pesquisa brasileira cresceu, mas não o 
suficiente, e nem sempre com a qualidade que seria desejável. Existem centros e 
grupos de pesquisa de excelente nível, mas outros nem tanto. A falta de recursos é 
um problema grave, mas mais séria ainda é a instabílidade institucional. a imprevi
sibilidade e a falta de políticas bem definidas. As agências de fomento à pesquisa 
precisariam ser aperfeiçoadas, trabalhar melhor. O governo deveria ter políticas 
que estimulassem um interesse maior do setor produtivo pela ativídade de pes
quisa e desenvolvimento tecnológico. Todas essas considerações são de extrema 
importância, sobretudo quando vistas no contexto de cada área do conhecimento. 
É relativamente escassa, no entanto, a discussão sobre se a estratégia de desenvol
vimento científico e tecnológico que começou a se armar na década de 70 tinha 
realmente um futuro promissor, e sobretudo se seria realista tentar voltar às condi
ções daqueles ànos, dadas as profundas modificações havidas desde então, tanto 
nO país quanto no mundo. É esta preocupação que preside, por outro lado, a 
maioria dos trabalhos publicados nos dois volumes anteriores deste projeto. 

Vários destes trabalhos, sobretudo os relacionados com áreas mais aplicadas 
como a pesquisa agropecuária, a pesquisa militar, a computação, a biotecnología 
e a qufmica, colocam o dedo em duas questões centrais, que são o relaciona
mento difícil e complexo entre as atividades de pesquisa e suas aplicações, e o 
papel do Estado e do setor privado. A leitura conjunta destes trabalhos é extrema
mente ilustrativa. Em um extremo, o texto de Cavagnari sobre a tecnologia mili-
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tar ainda insiste no papel do Estado como grande investidor em ambiciosos pro
jetos de alta tecnologia, enquanto Pac, de Carvalho, no outro, trata de identificar 
os mecanismos de ativação da iniciativa privada na área da biotecnologia. Entre 
Os ~O!s, o trabalho de Lucena, sobre computação, testemunha a passagem de uma 
pollúca de fechamento e auto-suficiência, que caracterizou o início dos anos 80 
para uma política de muito mais abertura ao setor privado e ii tecnologia intema~ 
ClOnai, na qual o Estado continua a ter um papel central. Não se trata, somente, de 
d~er~nças entre autores, mas sobretudo de diferenças entre áreas, mostrando que 
nao e possível tratar todos os campos da pesquisa científica e tecnológica em um 
mesmo modelo de ação pública governamental. Apesar das diferenças, todos 
estes trabalhos coincidem na noção de que não basta investir na pesquisa tecnoló
gICa, nem na pesquisa acadêmica, para que bons resultados comecem a aparecer, 
s~ os mecanismos de articulação e passagem entre os centros geradores de conhe-" 
CImentos e os usuários de seus produtos não estiverem adequadamente identifica
dos e azeitados. 

. . ~ois trabalhos deste conjunto, sobre as ciências sociais e sobre a inteligêncía 
artIfICial, foram escritos com um espírito diferente e chamam a atenção para outros 
problemas, não contemplados nos demais, As ciências sociais e humanas nunca 
c?nvi,,~eram de forma confortável com as ciências físicas e biológicas. e seu status 
CIentífICO tende a ser continuamente contestado. tanto por cientistas naturais 
quanto por seus próprios especialistas. No Brasil! as ciências sociais e as humani
dades não eram reconhecidas pelo CNPq até os anos 70. e ainda hoje não têm 
entrada na Academia Brasileira de Ciências e não recebem apoio do PADCT. O 
trabalho de Wanderley Reis sobre as ciências sociais é o único que coloca em 
questão o conteúdo dos conhecimentos produzidos pela área qne analisa, e sua 
conclusão é bastante ~ontundente; as ciências sociais são, em princípio, tão cientí
ficas. qnanto as demais áreas do conhecimento, mas, quando avaliadas deste ponto 
de VIsta, o que se produz no Brasil está muito longe dos padrões internacional
mente aceítos. Esta conclusão. fadada a levantar controvérsias nos meios acadêmi
cos, abre duas questões que nâo reríamos como desenvolver aqui, mas que devem 
ser assinaladas. A primeira é se problemas de conteúdo semelhantes aos identifica
dos por Wanderley Reis nas ciências sociais não surgiriam também nas ciências 
naturais, ~e estas fossem submetidas a escrutíoios equivalentes. No Brasiljá se uti
lIzam mdlcadores de produtividade, como publicações, citações, teses aprovadas 
etc., como próxis de qualidade dos trabalhos cíentiticos, mas não existe, nas ciên
cias naturais, a tradição de examinar de maneira crítica e aberta o trabalho reali
zado pelos colegas, como é usual na área das ciências humanas e sociais. 

A segunda questão, mais complexa, é se o padrão de "científicidade" seria o 
melhor critério para avaliar todo o trabalho que Se realiza no país não só na área 
das ciências sociais e humanas, mas também em todo o conjunto de atividades 
~ue aparecem usualmente sob o nome genérico de 4'ciência e tecnologiaU

, Uma 
literatura crescente questiona a existência de uma demarcação clara entre a Hciên_ 
da" e outras atividades relacionadas com o conhecimento, tanto nas ciências 
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naturais quanto nas ciências sociais, em atividades como a educação, a inovação 
tecnológica, a difusão de conhecimentos e a elaboração de conceitos e interpreta
ções simbólicas, que seriam mais típicas da política, da literatura e da história. 
Nesta visão, as ciências naturais estariam muito mais próximas das ciências 
sociais e das humanidades do que normalmente os cientistas estão dispostos a 
admitié Uma conclusão extrema, e certamente inadequada, desta visão seria 
desqualificar todo trabalho que se procure fazer em nome da ciência e, dessa 
maneira, o pr6prío esforço de dar ao pais uma base científica e tecnológica 
moderna digna deste nome. A outra conclusão, muito mais difícil. mas cada vez 
mais inevitável, é começar a distinguir com mais clareza o que é a atividade cien
tífica propriamente dita, segundo o consenso das comunidades especializadas, e o 
que são outras atividades eventualmente tão meritórias como esta, mas que preci
sariam ser conhecidas e avaliadas em seus próprios tenuos. 

O texto de Sampaio da Silva coloca o dedo na questão da interdisciplinari
dade em Uma área particularmente diffcil, a da inteligência artificial, que requer á 
convergência das ciências ffsicas, biológicas, sociais e da filosofia. Aqui, como 
em outras áreas, existem pessoas e grupos bem qualificados, mas ela sofre de um 
problema especial- a falta de espaços institucionais adequados para seu cresci
mento e desenvolvimento." A pesquisa científica e tecnológica no Brasil, organi
zada sobretudo em departamentos universitários, se estrutura em função de facul
dades profissionais, das disciplinas acadêmicas clássicas ou, no máximo, de algu
mas áreas aplicadas tradicionais, como a engenharia e a pesquisa agropecuária, e 
tem pouqufssimas condições de se organizar de forma semelhante àquela em qu~ 
aS alividades de pesquisa vêm se estruturando em todo o mundo desenvolvido.' 
A discussão sobre o caso da inteligência artificial sugere que não basta insistir n. 
necessidade do trabalho interdisciplinar, nem na necessidade de outras caracterís
ticas que seriam típicas e essenciais para a pesquisa científica e tecnológica 
modernas, se não tivennos condições de entender e trabalhar também as estrutu
ras institucionais e culturais mais profundas sobre as quais nossa pesquisa cientí
fica e tecnológica ainda se equilibra com tanta precariedade" 

Simon Schwartzman 

4 Uma das referencias mais conhecidas e p<llêmicas é Latour. Bruno. Science iII m:tion; Jww to follow 
scientists and engineers through society, Milton Keynes, Open Universitj' Press. 19&7. 

5 Ver, a respeito, Gibbons, Michael; Limoges, Camille; Nowotny, Helga; Schwartzman. Simon; Scott, 
Peter & Trow, Martin. The mm' prnduction of knowledge - the dynamics of scíence and research in 
contempurary societies. London, Sage. 1994. 
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A capacitação brasileira para a pesquisa 

1. Introdução 

Eduardo M. Krieger* 
Femando Galembeck** 

Os estudos reunidos neste livro tratam da capacitação brasileira para as ati
vidades de pesquisa e desenvolvimento em diferentes disciplinas científicas e 
profissjonais: computação; física; química; geociências; engenharias; ciências 
biol6gicas, fisiológicas, da saúde e agrárias; biotecnologia; pesquisa militar; inte
ligência artificia) e ciêncÍas sociais. que compõem parte significativa do conheci
mento científico e tecnológico contemporâneos, com grande impacto sobre a cul
tura. as atividades econômicas e o desenvolvimento social. F...ste texto tem por 
objetivo oferecer uma interpretação global dos resultados desses estudos e apre
sentar algumas propostas e sugestões para o encaminhamento da área de ciência e 
tecnologia no BrasiL 

O impacto das ciências da matéria sobre as ciências biológicas, da saúde e 
agrárias é muito grande e tem aumentado nas últimas décadas. Desde a emergên
cia da biologia molecular, que tornou possível a engenharia genética, muitos dos 
cientistas e tecnólogos da."í áreas Hexatas" passaram a incorporar as implicações 
biológicas do seu trabalho como um fator que pesa na decisão sobre a escolha e 
definição de seus projetas. Por sua vez, os progressos nas áreas biológicas cria
ram desafios, oportunidades e instrumentos para a pesquisa matemática e físico
química. o mesmo ocorrendo, embora em menor escala, entre as ciências da 
matéria e as ciências humanas. 

O desenvolvimento e a produção de muitos setores econômicos dependem 
das ciências da matéria e das engenharias, como é o caso da indústria extrativa 
mineral e suas correlatas, de grande parte da indústria de transformação, de bens 
de capital e de bens de consumo duráveis, das empresas de utilidades (telecomu
nicações, energia, água e esgotos), dos serviços bancários e da indústria de anna-
mentos e defesa. " 

As ciências da vida, por outro lado, têm um grande impacto sobre a saúde 
humana e animal, e sobre a agricultura e a prodUÇão de alimentos" O prolonga
mento e a melhoria de qualidade da vida humana, o combate à fome, a manuten
ção de ecossistemas ricos e da biodiversidade e uma importante fração das ati vi-

* Instítuto do Coração, São Paulo. 
** Instituto de Química da UuiveíStdade Estadual de Campinas. 



Avaliação das ciências sociais 

Fábio Wanderley Reis* 

1. Introdução 

Este ensaio se compõe de três partes principais. A primeira procurará ava
liar os méritos científicos da área das ciências sociais na atualidade brasileira. 
Na segunda se fará uma breve "sociologia das ciências sociais brasileiras", 
atenta para as condições do contexto social e institucional em que elas se 
desenvolvem e para o condicionamento que o contexto exerce sobre os aspec
tos positivos e negativos revelados pela avaliação. Da combinação das observa
ções das duas primeiras partes se extrairão as recomendações a serem feitas na 
terceira. 

2. Méritos científicos das ciências sociais 

A área de ciências sociais no país é heterogênea. Ela não apenas inclui 
disciplinas diferentes e caracterizadas às vezes por perspectivas contrastantes, 
mas há nela também, mesmo dentro de detenninada disciplina, centros e pro
gramas de ensino e pesquisa - sem falar de profissionais ou pesquisadores 
individuais - de qualidade desigual. A avaliação que se segue é um depoi
mento baseado na experiência e no ponto de vista pessoais do autor. Ela des
taca sobretudo certos grandes traços que parecem importantes na caracteriza
ção do estado-da-arte na área, sem procurar mapear com precisão os matizes 
na ocorrência de tais traços. 

Duas outras observações preliminares. A primeira é a de que, não obstante 
as diferenças na qualidade do trabalho desenvolvido em centros e programas 
diversos, as críticas que se fazem abaixo se aplicam também aos melhores cen
tros e programas, que constituem mesmo a principal referência na avaliação dos 
problemas e carências da área. A outra observação é a de que o foco principal é 
aqui inequivocamente o da avaliação da qualidade da ciência social produzida. 
Esse foco contrasta não apenas com certas fonnas usuais em procedimentos 
estabelecidos de avaliação, nas quais o espinhoso problema da qualidade é esca
moteado numa profusão de índices e relações quantitativas cuja ligação com 
aquele problema freqüentemente está longe de ser clara; ele contrasta também 
com certa maneira de entender mesmo o exame "qualitativo" de diferentes 
áreas, no qual, por exemplo, se descreve a estrutura dos programas de ensino ou 

* Diretor do Instituto Brasileiro d~ Estudos Contemporâneos, de Belo Horizonte. 
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se lisillm disciplinas obrigatórias e optativas, sem que se a dizer se o tra
balho execuilldo li bom ou ruim - e evitando-se especialmente a necessidade 
de dizer que () que quer que é ruim. Um exemplo Se tem em relot6rios pro
duzidos recememente pela Comissão de Pós-graduação da Associação Nacional 
de Pós-graduação e Pesqui .. em Ciêndas Sociais (Anlloc,): lendo essa com is
silo se prop(}Slo explícitamenle realizar um exame da área que rosse além dos 
indkad'lfes quanUtativos usados nas avaliações da Capes, o texto produzido 
e",ta cuidadosamente qualquer avaliaç.o real (Allpocs, s.d.:28). Devido ao 
"corporativismo~' ou a outras razões, críticas autênticas não são bem-vindas na 
cultura dominante das ciências sociais brasileiras da atuaHdade. 

o objelivo de avaliação nos coloca fatalmente diante de questões relativas 
a concepçoos de teoria e método, indispensáveis para a estipulação dos padrões 
que guiarão a avaliação. As dificuldades que brofam daí têm ii ver com o fato 
de que as ciências sodais tendem a caracterizar-se por intennjnáveis querelas a 
este respeito, nas quais se confrontam propostas te6rico-metodol6gicas que se 
percebem como alternativas e mesmo como a!!tugôniaa •. Seja quul for a inten
sidade do debate teórico-metodológico, porém, é claro que ele pode ser tam
bém mais ou menos sofisticado ou pobre, e " ponto crucial de uma adequada 
avalíação das ciências SOcilÔS brasileiras da atualidade consisre no reconheci
mento d" pobreza d,\ fonnação teórico-metodológica que recebem corrente
mente nossos cientistas soci.uis. Certamente se observa no momento" entre n6s, 
o arrefecimento do debate metodológico, e parte das razões se encontra no arre
fecimento de certo tipo de luta político-ideol6gica que o alimentava tempos 
atrás; mas outra parte se deve ao fato de que nossos pl'Ofissionais não chegam 
sequer a ser expostos de maneira apropriada a certos fundamentos teórico
metodológicos que em determinado momento puderam surgir como "ortodo
xia" sujeita a contestações. E a relativa serenidade atual é antes expressão da . 
indigência associada fi um amorfismo metodologicamente desatento e desinfor
madQ, 

Um ponto importante de inflexão no processo de desenvolvimento das 
ciências sociais no país foi a implantação da pós-graduação, Ela se deu num 
momento em que o panorama internacional das ciências sociais (especialmente 
a ciência política e a sociologia) se achava marcado pela anrmação recente, par
ticularmente nos Estados Unidos, de certa perspectiva mais comprometida com 
o objelivo de constituir uma ciência, propriamente, da sociedade. No campo da 
sociologia, havia o recurso crescente a métodos quantitativos c rigorosos, o 
desenvolvimento das técnicas de survey, o empenho de estabelecer correspon
dênda entre a reflexão teórica e o trabalho de pesquisa empírica e de buscar que 
ambos se fizessem de maneira tanto quanto possível sistemática e cumulativa. 
No campo da ciência política, as tradicionais abordagens de orientação filo só-

fica e jurídica se viam vigorosamente desafiadas pelo movimento Que se tornou 
conhecido como behavioralism, no qual se incorporam à dis.cip1in~ muitos dos 
mesmos traços apontados na socio1ogia. No BrasiJ. inaugura-se t"'ntão. l:,;(,mo 
pane.?a movimentação que re~ull1l na implantação da pós-graduação brasileira 
cm CIenclas SOClalS, uma fase de intercâmbío internacional mais intenso. envol
vendo o afluxo de numerosos estudantes fi programas p6s~graduados, primeiro 
na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flaeso), mantido pela 
Unesco em Santiago do Chile desde a década de 50, e posterlom1elltc em uni
versidades européias e, especialmente, norte-americanas. A COIlStrução da pós
graduação brasileira incorpora inicialmente, assimt O ínlpulso renovador e o 
empenho de apuro teórico e metodológico que se davam nos centros mais íwan
çados. 

É possível destacar dois Centros brasileiros qUe melhor exemplificam essa 
tendência: o Departamento de Ciência Política da UFMG e o Instituto Universi
tária de P~squisas do Rio de Janeiro (Iuperj), nos quais têm início, no período 
fl.nal da decada de 60, programas de mestrado em ciência política e em sociolo
gIa que contaram com imporl1lnte apoio da Fundação Ford, O perfil do trelna
m;"'.to neles dado aos estudantes destacava a familizarização com a produção 
teonca malS avançada desenvolvida nos Estados Unidos e, especial mente~ a 
preocupação COm a adequada exposição dos estudantes ii metodologia analitiea 
e quantitativa, com ênfase na colela~ tratamento e anáHse de dados de surl.:ey, O 
modelo de ciência sociai que aí se procurava colocar em prática era não apenas 
o de uma ciência camcterizada pelo rigor analítico e pela propensão ii quantil1-
cação e talvez à fonnalizaçiio, mas também o de uma ciência de vocação decidi
damente teórica e nomológica, empenhado na obtenção de um conhecimento 
p.S5 íve! de ser fonnu!ado em lernlOs genélicos e articulado em sistemas abstra
tos, No que se refere à maneira de conceber as relações entre as dêndas sociaIS 
e as ciências exatas ou naturais; essa perspectiva Sllslenta que o método clenti
fico é inequivocamente apHcável ao campo dos fenômenos humanos e s.ocíais. 
Ela se opõe claramente, assim, ã idéiâ da contraposição inevHável entre l';duas 
cultu~'a~I', uma human,ista e outra cientffica. e se coloca em favor da suposição 
de afmldade entre as CIências naturais e sociais quanto aos pmbkmas básicos do 
método, tomada a expressão como dizendo respeito aos fundamentos 16gicos da 
aceitação ou rejeição de hipóteses ou teorias. A contraposição entre as duas 
perspectivas ou "culturas" encontra celta correspondência com a contraposição 
entre tipos de disciplinas no interior da própria área das ciências sociais, o que 
tem conseqüências imporillntes para cerlos aspectos do diagnóstico do estado 
aluaI das ciências sociais brasileiras. Enquanto a sociologia e a ciência politica, 
em correspondência com os mO'vimentos de renovação assinalados. se encün
t~am ma.is.pr6xin:as do pa~rão <'científjco", caracterizado pelo apego ao rigor, à 
slstematlCldade. a generalização e pelo menos à busca de cumuIatividade, a 
antropologia e a história estariam em geral mais próximas do padrão "huma
nista" e Hídiográfico" de trabalho, CQm a ênfase no qua1itarivQ e no dCNcrilívo. a 
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valorização da dimensão temporal ou histórica dos fenôm~nos e d~ su~s _conse
qüentes "peculiaridades". o relativismo, a confian.ça deposltada na tntUlçao e na 

ã " t 1 "compreens o e c. 

*** 

A e,ar da dinâmica inicial da implantação da pós-graduação, que se ilu8tr~ 
P d DCP/UFMG e do lupel]' dificihnente se podena pretender que a com os casos o '. 1't 'f 

rs ectiva 'tcientífica" tenha chegado a amadurecer efettvamente e a cons 1 Ul ~ 

: e~ real ortodoxia no Brasil. Ao contrário, ela sofreu prontamente, umãa po~e 
, '" ' 1 nOS duas fontes. Uma diZ respeIto s reslS~ rosa reaçao provemente de pe o me . '. ... n ífica'l a urcce 
tências político-ideológicas indicadas aCIma. A perspectiva cle t p, _ 

.. rr q e se expressarta em seus vm 
aq'l

lÍ 
como ~()~;;Z;;:~~e~~O:a~:~::a ::8 l~~d:S ~nidos (com a ciência social 

cu os com e .' recebido no Brasil, da 
"acadêmíca'\ em contraposição à ma~lsta), e ,no apOIO america'no A segunda 

;o~~a~~~ ~:d~I~~S:a c~:;;:::t~~~t:::fn"d~;~~~:n~eo~~-enfrentam~: pOlít;co 
entre 'esquerda e direita, tem a ver com .o apeg~ de parcela imp~rtante s Clen IS

tas sociais brasileiros à tradição humamsta recem-mencIOnada, . d d d t a 
Um dos traços pelos quais a situação atual revela a precane a e a pos ur 

. se pode observar quanto ao "cientifica" como suposta ortodoXIa tem-se nO que 'd _ 

ensino de metodologia e técnicas de pesquisa nOS p~ogr~mas de ~~~gr~t:~:~~ 
Em bora as listas de disciplinas ministradas como obngatonas nos . re 

I 'ncluam alguma disciplina de metodologia, os düls programas gmmas em gera 1 , , d 'A • olítlca 
- "b'I',dade e prestígio nos campos da soc!Ologta e a clene," p , de maIor V1Sl 1 ( , _ "- . I ~ dessa 

isto é o da Universidade de São Paulo (USP) c o do !uperJ, MO tem me UI Os a 

disci~:ina, no currículo :~:;~~::~:~~~:a~::~aN: ~;:r~ad~:g~~~;~;:e~ad~lo:ia 
sltuaçao e meqUídvoc

a
, l' a fundamental e obrigatória (dá-se, aliás, a curiosidade 

entendida como lSCtp ma mas como Os da Universi-
ontrário do que ocorre em outros progra ~ 

de que, ao c C' d Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
dade Federal de Santa atarlna e a ., o o caso do 
"métodos" não constitui uma disciplina obngat6na na US?, tampouc _ n . 1) 
programa de antropologia, onde supostamente ela teria uma felçao especla 

---------.--,,-, -, -áf-:' --'o or onlfastc com o nomotético ou nornol6gico, é feita 
I A caracterização do metado lrllogr lCI), P ç 'ia e u história são justamente as disciplinas 
em Przeworski e Teune (1970). Note~~e qU~"a an~~~r~O~~~critivo dos fatos; não há equivalente desta
onde tem maior espaço o trabalho de .::nCf

• rel~r ~a a etnografia e a hiswriogrqfia como tipos 
do nos çnml'\OS da sociologia e da ClcnC1U po I lea, p ca, ~L"t"" '. 

e,'i.pedaís de trabalho ou "postura " 

. . d d·s centros destacados por sua ligação COm a pefSpec~ 2 É imeresSaIHe registrar que o Iupei], um os 01 , m volume destinudo a reagir contra 
tiva "científica", já em meados da 1t~;~~ ~ 70 da~: ~~:'~~~e~te equivocado em seus postulados, 
importantes aspectos dela: Nunes _' pe~~r de vários nomes que pareceriam filiados àquela 
esse volume veio a contar com a adesao recep tva 
perspectiva. 

(Anpocs, s.d.). Quanto ao Iupetj, a situação é mais confusa e oscilante, com 
momentos de ênfase no treinamento metodológico e outros em que, por exemplo, 
talvez exista a exigêncía de metodologia em um dos programas (Ciência política), 
mas não no outro (sociologia). É certo, contudo, que a ênfase em metodologia foi 
pequena. no Iupelj, no período recente. e a disciplina não vinha sendo oferecida 
com regularidade como obrigatória (Anpocs, s,d,:21). Se este é o quadro no que 
se refere aos dois programas que tendem a aparecer como mais ~'consolidados" 
nas avaliações internas da área (Anpocs, s.d., anexo 6), parece natural que, nos 
demais., o ensino e a aprendizagem de metodologia, mesmo se fmmalmente se 
trata de disciplina "obrigatória"'. sejam geralmente conduzidos de maneira ritua~ 
lística e estéril. 

O resultado geral é que a situação atuaI se caracteriza por deficiências 
importantes - avaliação esta que obviamente se faz com base na adesão aos 
supostos fundamentais da perspectiva aqui caracterizada como "científica", Entre 
tais deficiências ressalta a feição ~'histolicízante" ou mesmo 'jornalística" que 
tende a exibir o trabalho executado por nossos cientistas sociais (refiro-me a 
sociólogos e cientistas políticos; o problema do status da antropologia será consi
derado adiante),3 Com efeito, o trabalho empírico dos cientistas sociais brasilei
ros dificilmente se pode distinguir, com freqüência, do trabalho que se suporia 
fosse pr6prio do historiador - exccto talvez pela precária qualidade (com as 
exceções que sempre existem) da historiografia produzida, já que falta aos nossos 
profissionais das ciências sociais o treinamento específico. Afora os trabalhos 
que se ocupam em narrar e reconstituir, em perspectiva diretamente historiográ_ 
fica, fatos do passado-mais ou menos remoto, torna-se freqfiente uma espécie de 
"historiografia do presente", ou uma postura orientada pelo empenho de registro 
jornalístico dos eventos, A perspectiva generalizante, ou a preocupação de apre
ensao sistemática de regularidades que sejam capazes propriamente de explicar 
algum evento ou conjunto de eventos a qualquer título problemático, intrigante 
ou instigante (a definição dos problemas em tennos analíticos), se vê aí substi
tuída por uma orientação de pesquisa onde se define um "tema" recortado em ter
mos concretos (como que Um "pedaço" da realidade: o PSD, os militares no põs-
64, a política social da Nova República ... ) e se procura levantar "tudo" o que diga 
respeito a tal tema, As perguntas que normalmente orientam tais trabalhos são do 
tipo "o quê?" ou "como?" C'o que aconteceu?" ou "como aconteceuT'), nunca do 
tipo "por quê?", e o papel do pesquisador consiste em contar O que lhe contaram, 
ou o que leu em jornais velhos ou documentos de qualquer natureza, A freqüên
cia de trabalhos cujos títulos contêm datas ou nomes próprios é expressiva da 
perspectiva: eles se referem seja a eventos específicos Situados no tempo e no 
espaço, seja meSmo a entidades particulares (este ou aquele partido, por exem
pio), Pretende-se que a apreensão da "especificidade" dos eventos ou das entida-

:3 Alguns dos parágrafos seguIntes se varem, com várias reformulações, de Reis (1991). 



des em questão é um componente importante ou mesmo decisivo do esforço que 
se desenvolve - mas não se tem em conta que o específico não é senão a contra
face do genérico e que, portanto, apreender apropriadamente o específico supõe 
comparação e teoria. 

Nos casos em que se trata de temas da atualidade ou do passado recente (de 
certa forma mais "jornalísticos" na inspiração, portanto), tal perspectiva tende a exi
bir a lógica da investigação detetivesca, onde se trata de desvendar o "oculto". Dois 
aspectos se podem assinalar em conexão com isso. Por um lado, especialmente no 
que diz respeito aos trabalhos de ciência política ou de sociologia política, tal lógica 
tende a associar-se, do ponto de vista substantivo, com uma visão conspiratória dos 
eventos e processos relevantes, e alguns dos casos de estudos de maior ressonância 
nessa ótica consistem em desvendar conspirações. Por outro lado, como a perspec
tiva geral em questão é analiticamente pobre, não é de admirar que a investigação 
jornalística ou detetivesca surja como o modelo a ser seguido: nele, o fundamental 
não é o enquadramento analítico adequado de determinado fenômeno ou o esclareci
mento de seu caráter de caso ou instância de uma regularidade que pode ser apreen
dida como tal, mas antes o acesso à fonte privilegiada (o informante bem situado, 
muitas vezes secreto, que "conta tudo" ... ). A contrapartida é que, dada a pobreza 
analítica, o interesse da investigação desenvolvida depende inteiramente do inte
resse jornalístico ou detetivesco da "informação de cocheira" trazida.4 Daí decorre 
que este modelo de pesquisa, quando executado por cientistas sociais, produza resul
tados menos interessantes do que os da investigação propriamente jornalística: 
enquanto o jornalista se dedica profissionalmente a cultivar as suas fontes e usual
mente tem acesso a fontes privilegiadas de informação, o cientista social raramente 
conta com esse recurso. Claro, às vezes é possível utilizar arquivos ou materiais até 
então desconhecidos ou inacessíveis, e, naturalmente, há conspirações efetivas cuja 
explicação adequada interessa a uma ciência social genuína. 

Problemas semelhantes surgem em certa vertente mais "antropológica" do 
que propriamente historiográfica ou jornalística na inspiração. Trata-se aqui não 
de desvendar a "mão oculta", como no caso mais exemplar da vertente anterior, 
mas antes de registrar "os fatos mesmos" em toda a sua riqueza imediata: em par
ticular, de recolher a riqueza do "cotidiano", tal como ele se apresenta à observa
ção desarmada e acrítica do participante. Em vez da "mão oculta", seria possível 
dizer que, em muitos casos, aqui se trata de apontar a "mão invisível", havendo a 
inclinação a avaliar positivamente o jogo cego e "dado" dos mecanismos 
sociais.5 Um aspecto correlato é que, enquanto a vertente jornalística tende a pri-

4 Como comentou Luiz FeBpe de Alencastro em debate sobre o assunto ocorrido no 14º Encontro 
Anual da Anpocs (Caxambu, MG, 22-26 out. 1990), o estudioso tende a deixar-se "engolir" pela 
fonte, abdicando em favor dela 

5 A distinção entre modelos explicativos de tipo "mão invisível" e "mão oculta" é elaborada em 
Nozick (1974). 
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vilegiar os atares de elite - é a elite que conspira e age como sinistra mão oculta 
-, a vertente "antropológica" valoriza antes o plano do popular, e certa sensibili
dade para a "sabedoria popular" é um traço freqüentemente revelado (e reivindi
cada) pelos trabalhos desse tipo. Daí o recurso às longas transcrições de depoi
mentos em estado bruto de mulheres da periferia urbana ou seja qual for a cate
goria que se esteja estudando ... 6 

*** 

Naturalmente, os rótulos utilizados (feição "historicizante" ou 'jornalística", 
vertente "antropológica") para caracterizar a prática de muito da sociologia e da 
ciência política brasileiras suscitam a questão de como a avaliação das ciências 

6 Indic~d~res bastan~e expressivos da situação descrita nos últimos parágrafos se têm com os projetas 
que sohcltam finanCiamentos aos comitês especiais mantidos pela Anpocs e com os trabalhos apresen
tados aos concursos, também patrocinados pela Anpocs, que visam escolher e premiar anualmente as 
melhores obras científicas e teses universitárias na área de ciências sociais. Quanto ao financiamento 
de projetos, a Anpocs mantém dois comitês, cujos recursos provêm da Fundação Ford, num caso, e da 
Fundação Inter-Americana, no outro. Este último comitê se destina explicitamente a financiar pesqui
~as sobre "processos de participação popular" no Nordeste e Norte do país, o que provavelmente tem 
mfluência importante sobre o fato de que a enorme maioria dos estudos financiados ou é diretamente 
constituída de projetos antropológicos, ou compartilha certa perspectiva etnológica ou etnográfica (ver, 
por ex:mpl?, Anpo~s, s.d., anexo 6). Mas se tomamos os projetos submetidos ao Comitê FordJAnpocs, 
onde nao ha tal restnção, a situação não se mostra diferente senão no sentido de que os projetos especi
ficamente antropológicos se vêem complementados por projetas !'historiográficos" destinados a levan
tar e explorar temas definidos "concretamente" e às vezes situados por datas precisas, No concurso 
Ford/Anpocs de 1991, por exemplo, não menos de 70% dos projetos aprovados se caracterizrun, a jul
gar por seus títulos, como antropológicos ou "historiográficos" no sentido indicado, ostentando títulos 
c~mo A campanha das Diretas-Já, O Departamento Nacional da Criança no Estado Novo, O papel das 
ehtes,políticas na cO,nstrução dos projetas políticos uruguaio e rio-grandense, 1890-1930, Cosmologia 
e SOCiedade Mura-P~rahã na Amazônia meridional, Um estudo sobre trabalhadores têxteis de Belém, 
Um caso de lingüístlca missionária, Uma interpretação simbólica do espaço funerário de São Paulo, 
Um estudo sobre a etno-história Matsés (1870-1990), Avá-Canoeiro: a história de um povo invisível, 
~s filhos do Araguaia: uma proposta de estudo etnográfico marajá, Retomo às práticas terapêuticas 
Simbólico-religiosas: o caso de Lumiar, RJ etc. (idem). 

Quanto às teses premiadas, se tomamos os resultados correspondentes aos anos de 1990 e 1991 
(sexto ~ sétimo concursos), que constam do úhimo relatório de gestão disponível (período 1990-
92),venficam~s ,que nada m:nos de cinco _de um .total de sete teses de doutorado ou mestrado que 
receberam premlOs ou mençoes honrosas saO ou dlretamente teses de antropologia ou teses que cor
res~on~em c1ara~ente ao modelo "antropológico". Seus títulos: Comendo como gente: formas de 
cafllbahsmo wan (pakka nova), Fairness and communication in small claim courts (doutorado em 
antro'pol~gia), A... representaçãO, camponesa sobre a fonnação do lago do Sobradinho, Uma etnografia 
?a pnmelra gesta? do PT em Dmdema, O que faz ser nordestino: a questão das identidades sociais e o 
Jogo de reconheCimento no caso Erundina. 

Merece menção, COmo contra-exemplo, a jóia rara representada pela tese de doutorado de Ricardo 
Abrrunovay, De campOneses a agricultores: paradigmas do capitalismo agrário em questão, um trabalho 
intelectualmente atrevido, analiticamente tenso e ambicioso, que se coloca perguntas importantes e trata 
de respondê-Ias envolvendo-se em debate real com vasta literatura e em perspectiva transnacional. 
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sociais no Brasil da atualidade deve lidar com a história e a antropologia como 
disciplinas. Em alguma medida, tal questão se aplica a várias outras áreas adja
centes que têm composto, por exemplo, os heterogêneos comitês assessores do 
CNPq: o próprio jornalismo, direito, serviço social etc, No caso dessas áreas 
adjacentes, porém, não existe o reclamo de pertencerem de fato ao quadro das 
ciências sociais propriamente, ou a tradição de serem vistas como integrantes 
reais desse quadro. o que se dá no caso da antropologia e, talvez mais equivoca
damente, no da história. Já se assinalou anteriormente que essas duas disciplinas 
podem ser vistas como estando mais próximas da tradição ou Hcultura" humanís~ 
tica, por contraste com a "cultura'! científica. Na qualidade de cientista político 
(ou de sociólogo da política, pois entendo que as afinidades entre sociologia e 
ciência política são de molde a fazer desta um ramo daquela), não me sinto intei
ramente à vontade para examinar cm profundidade a questão, sobretudo tendo 
em conta que ocorrem divergências importantes a respeito mesmo entre os pro
fissionais da antropologia e da história. No caso da história, é conhecido o con
traste enlre a inclinação mais extremadamente historiográfica da histoire événe
mentielle, por um lado, que buscaria despojadamente o registro dos acontecimen
tos históricos, e, por outro, a posição que busca uma explicação histórica 
entendida como devendo ser necessariamente generalizante c. portanto, SOCIoló
gica 7 No caso da antropologia. as discordâncías internas a respeito se ilustram 
com as posições divergentes manifestadas por diferentes antropólogos brasileiros 
em reuniões científicas recentes no pafs.8 

Não tentarei dizer o que a antropologia ou a história deveria ser ou fazer, Na 
ótie. de uma necessária divisão do trabalho no esforço de produção de conheci
mento sobre os fenômenos sociais e históricos, há lugar, sern dúvida, para o tra
balho de levantamento mais descritivo da <lmatéria-prima", por assim dizer. tra
balho este que poderia ser visto como competíndo a uma historiografia Ou etno
grafia c, eventualmente, a ramos correspondentes da sociologia ou de outras 
ciências sociais consagradas, como a própria economia, Contudo, sejam quais 
forem as prescrições adequadas a respaito, parece-me claro que, de longe, a 
maior parte do trabalho que se executa no país sob o rótulo de antropologia está 
decididamente orientada por um modeLo "idiográfico't, e não generalizante, de 
atí'vidade científíca, preocupando-se os autores em obter uma espécie de "imer
são compreensiva" nas "peculiaridades" de cada objeto de estudo antes do que 
em apreendê-lo propriamente como caso ou instância de alguma regularidade 
mais ampla com a qual se imporia articulá·lo para dar conta adequadamente dele. 

1 Para. um exemplo dessa posição sociologizante, ver Veyne (1976). 

B Um exemplo são as discussões oconldas na mesa-redonda Teoria e método e as dências sociais bra~ 
sileiras da atualirlade, no 142. Encontro Anual da Anpo-cs (Caxambu, ~G, 22·26 out. 1990), onde 
MuriZà Pelrano e alguns de seus colegas antropólogos Sl1stentanun posições antagónicas quanto à 
questão do caráter generalizante ou nomoJ6gico da discípllna. Para as idéias de Matiza Peirano a res
peito. ver Peirano (1990. 
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Nesse sentido, a prática antropológica brasileira mais corrente deixa de ajustar-se 
ao modelo de trabalho que aqui se propõe como referência _ e deve, portanto, 
ser VIsta. COmo ap,:esentando as deficiências correspondentes. Isso nâo significa 
necessanamente, e claro, que o padrão de trabalho antropológico (em partícular o 
que se encontra no Brasil) seja o produto de especialistas individuais menos com
petentes do que os de outros campos, Mas, sim, parece possível dizer que, na 
empreItada coJetiva ~as ciê~cias sociais, os recursos exigidos para a realização 
plena, do modelo maIs estntamente "científico" de trabalho são, tudo somado, 
s~penores. ~os que se fazem necessários para a realização do padrão \;compreen~ 
slvo-descfltIvo

H 

da etnografia e historiografia. que entendo ser analiticamente 
menos exigente. 

Ar~mas conseq~ências decorrem dessa perspectiva. Uma delas é que a 
penetraçao e a expansao recentes da antropologia no país - com O resultado de 
que essa dis.eiplína tenha se transfOlmado provavelmente na mais "popular" das 
clênClas SO~1UIS e tenda a estar super-representada nas arenas diversas em que se 
tomam decl.sões sobre as ciências sociais - são possivelmente a conseqüência de 
certa banalização e deterioração do campo geral das ciências sociais (que se 
express~ também n~ ten.dência à "historicização" ou "antropologização" da pró. 
prla socIol~g,", ~u CIênCIa política, a ser retomada em seguida)9 Daí que aparen
temente se Justiftque supor que cursos de graduação mais bem montados e execu
tados, er:r que estudantes de boa qualidade intelectual reeebessem adequada 
tntroduçao aos fundamentos tt;;6rícos e metodológicos das ciências sociais em 
geral,.viriam a,e,xibir maiores fluxos de estudantes qualificados para a sociologia 
e ~ ClenC1U poü~caj como áre,a~ inequivocamente voltadas para a pesquisa gene
rahzante e teorIcamente amblCIOsa, e a restringir correspondentemente o "mer
cado" antropológico, 

.*. 
Um a'pacto especial da perspectiva esboçada a respaito da posição relativa 

das ~iscipHnas "descritivo-compreensívas" mereCe destaque. Essa perspectiva 
pan11lte sustentar com clareza que a tendência do trabalho executado na sociolo
gia e na ciência política brasileiras a derivar na direção de um arremedo dos 
padrões de atividade próprios de outros campos (historiografia, jornalismo, 
antropolo~ia) não tem condições de defender·se como opção metodológica deli
berada e Iuclda, mas se deve antes a carências do treinamento na pesquisa siste-

9 Taly~z seja uma r:l~festação adicional dessa.banalízüyão ~rta tendência francamente autocongra
tulatóna que substltUl, no caso da antropologla. a reSIStênCIa a ser mais abertamente crítico que 
encontr~os nos outros campos, Tal tendência é famosa no âmbito da Anpocs, dada a freqUência do 
aut~elo~.lO dos antropólO?(l: e:n SU~ reuniões, e t~m um exemplo recente em Sigaud (Anpocs, 
s.d .. 31). ( ... ) aantropologta val bem e apresenta multas potencialidades e condições de desenvolvi
nlento". 
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mática. generaHzante e le{)ríçarnente orientada. Não s6 nossos profissionais de 
sociologia e ciência política não ehegam a dominar apropriadamente o instru
mental técniL,:o da pesquisa guiada por preocupações generalizantes, como tamT 

Mm isso está (;(\01 fr~,.(lUênóa ,flsst)-Ciackl a uma deficiência mais básica: -eles mui
tas vezes caJ\'!çt.~n de domínio adequ~dG da simples lógica, sem mais. Donde fi 
tendência de se voltarem pura a narratÍva ou o relato. é-m contraste com um 
padrão logkamente rnais exigente de estruturação analítica, 

Que fazer a respeitc;,? Pur certo. seria possível considerar a possibilidade de 
se estimular () ~stud(, da própria lógica como discipiina especial, e talvez a inclu
são de cur$()S que dela :se ocupem nO currículo dos programas" Quaisquer que 
fossem os ganhos dessa ~"!stmtégia de outro~ pontos de vista, ela é claramente de 
eficiência duvidosa píln1 o objehvo de aprimomr a ncuidade de nossos cientistas 
sociais: a aquisiçãO e. o apuro da capacidade de raciocínio lógic,o estão longe de 
ser equívalentes~ naturalmente, à obtenção de ~lUaHficação e>:3mo ê3Sr.e-eialisra em 

sendo antes uma condiçc10 desta, como de muitas outras coisas: no campo 
da auvidade científica. Mas caberia ccrrarnelUe esperar Q aprimuramento em 
questão como resultado de. certo tipo de pnltica adequada. Nesse sentido, parece 
espeCÍaimeute lamentável o abandono corrente da ênfase no treinamento em ié--e
nicas de e anáiise de dados de survc)'. Gomo parte do abandono, tm 
geral! da ênfase na estudo de. metodologia e técnicas de pesquisa, p-ois à fanüha
rização com ii da ünáHse muHivariaóünal que \) estudo dos problemas da 
análise de surveys propicia é um instrumento e~"em=en!e útil de treinamento 
lógico loal cour!, lí parte o que representa de ass;milaçãü de uma técnica especí
fica. Sem falar do que ela mpre."1enta também corno fonna de sensibilizar o estu~ 
dante para a importg'ncja da téoria c de treiná-lo pam o raciocínio t.;:ó-rico em que 
se articulam múttiptas dimensões analiticamente relevantes, o ()ue é () ei:.';n\e 
mesmo da idéia envolvida nas técnkfis de rutálisc multivarladonaL 

O que aí se insinua quanto ao carátcr eminentemente instrumental da teoria e 
seu acoplamento necessário com os problemas metodológicos que a análise 
enfrenta permite tocar em outra face das dcficitllcias das ciências sociais brasilei
ras da atualídade: " ensino de teoria, que também deixa muito a desejar. As defi
ciências neste aspecto são cenamente responsáveis pela aparência de algo "eté
reo", ncgali vamente "abstrato" e descolado da realidade que a dimensÍÍú teórica 
da atívidade do cientista social muitas vezes adquire aos olhos de profissionais 
supe:!!amente de maior sentido cmpfrico, como o historiador. Esse "descola
mento" se manifesta tradicionalmente, por exemplo, na feição ritualCstica e desli
gada das cogita,ões empfrici.lS do pesquisador que freqUentemente aparece na 
famosa seção correspondente ao "marco te6rico" dos projetos de pesquisa, 

Mas há urna i'ace nOVa do ritualismo quanto à teoria. O ensino de teoria em 
nossos centros do pós-graduação lem manifestado " tendência a reproduzir o 
eslilo de certa tradição de "teoria pOlllicá" que já mereceu o sarcasmo de autores 
como Bd.n Bar!)' e Robert Dahl: o estilo do comentário erudito perenemente 
renovado dos clássicos do pensamento sociológico e, especialmente, da longa 
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tradição ocidental de pensamento político, Esse estilo cstá sempre pronto a 
remontar à Antiguidade grega e latina e aos séculos XVI e XVII do ocidente 
europeu (ou, 1\0 caso da sociologia, aos grandes pensadores do século XIX e 
começo do século XX) a propósito de qualquer problema inclinando"se, em 
alguma medida, a satisfazer~se com isso. 10 Naturalmente l é supérfluo reitemr a 
necessidade de estudar Platão, Maquiavel, Hobbes, Marx, Weber", Mas é indis
pensável reconhecer que. precisamente pela importância da contribuição desses 
pensadores, suas idéirt$ integram o acervo de que presentemente se parte l e que 
as análises contempor'J:nea'i dos problemas substantivos a que se dirigem não 
podem senão beneficiar-se da longa elaboração a que tais idéias já foram subme
tidas (o que! por certú, p(~de se aplicar ruais a deles do que a outros). Afi
nal~ o número de pessoas vivas dedicadas a relletir sobre a sociedade e a política 
é provavelmente maior do que o das que se dedicaram a essa tarefa ao longo dos 
séculos, Ainda que se reserve );unpIQ espaç<! para ft possível mediocridade dos 
contempürfine.'Jst li presunção tem forçosamente de ser em termos das 
ênfases l'elativas~ à produção teórica moderna .. 

Como sugerido, a deflciê.nCÍa corft~$pondeote (ti) ritualismo erudito tem 
impactÚ' diferente nas díve:rsas discipHml'S:, Ela ;"'egummente ücorre c-orn maior 
inlensidaóe no campo da ciência pnlitictL, otide corresponde a uma tradição mais 
forte e de raízes muis remotas. t t Mas as situações a este resp<liro diferem também 
entre os diversos centros nu progrdUlas_ de ensino da área. de ciências sociais. Se 
~onsider,amos de novo Os càSOS do IUpér'j i! da USP, por sua condição de progra
mas de maior prestígio, provuv~Jmente o Iuperj apresenta em maior medida, nO 
ensino de teoria (cspecialn:lcntc feoria política). a caractelistica do comentário 
erudito e ritu.lístíco, dad~ a prcsellp em seu corpo docente de certo núcleo de 
profissionais de propensão filQsofantc. Se a situação na pós-graduação da USP 6 
distinta, não se pede est,1f seguro de que ru! diferenças sejam para melhor. Pois as 
observações disponíveis quanto ii biblíogntfia utílíl,ada nos diversos cursos 
ministrados j especialmente no setnr de ciência política~ 12 indkam que o volume 
de leituras exigidas é comparativmnente H'duzido e, sobretudo, que há pouco 
recurso à bibliografia estrangeira recente ou corrente ~ especialmente a lítera-

lil"No mundo de Ifn8Uft ínglt'.1la ( ... ) a teoria politica está mort:t (._) No Ocident.t:. esta ê I). Cf'J da <:ri" 
lica textual e da análise histórica. quando {) estudante de teoria polítka abre caminho pela redesco~ 
berta de algum text<'l merecidamente esquecido cu a rcinteqm~t:Iç50 de tc;ztos fumUlares" (Rohen 
Dah!, apud Barry, 1980), Obscrve-se ql,'e com esle estilo tende a estar ussocinda fi figura, n m0'u v,n 
negativa. do "especialista em teoria", 
I j Além disso, parece possível dizer que o sociólogo contemporâ:neo tem melhores razões pru-a seguir 
tomando 0$ clássicos da sociologia cOmo interlocutores do que seria (l caso para \) de:nti'S\<l poif(Ím 
re!ntivrunente oos clássicos antigos ou do infcio da época moderna Já o C$$O da antropologia ~wece. 
de nuVQ, espoc.iaL A Jei1um e a '·rumir.w.ção" dos cláSSICOS costumam ser aí plll'tC $ubstancl:ll da 
maneira em que se entende o- próprllJ treinamento metodológico, havendo uma espécie de 'l.'filorizaçito 
explfcita do "rltuttHsmo". 
12 Ver Capes (992), 
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tura publicada nos Estados Unidos, onde se produz de longe a maior parte do 
matctíal relevante e igualmente pouco recurso ao material publicado em revis
tas especializadas (não apenas estrangeiras, mas mesmo brasileiras). material este 
que tende a ser onde primeiro apârecem~ naturalnrenté, as questões de fronteira 
das disciplinas. 

Tais deficiêndas no tretll&'11é-uto tcórk:o-métodológicü podem ser ilustradas 
em suas z,'onseqUênebts com dua,,; exp-erlências r~tes do autor em felação aos 
centrQS ern questão (USP e luperj). No caso da USP, trata-se de algo ocorrido 
durame as át!vidades desenvolvidas pela comissão verificadora constituída pela 
Capes em 1992 {que ü auro! inkgrava. juntamente COJH Olavo Brasil de Lím:a 
Júnior) par. ... {) recredenc-Íamento dos: prugramas de pós*grnduáçâo em ciêucia 
polltica. Em cúntato marltido. d-..tranre visitá <10 programa ocorrida em junho de 
J 992 l .;om um gruç-.o de doutomndos sobre as pesquisas em que vinham traba
lhando (em lli"1l dc.,5 caSO:B de-sde nove .anÚ-s aTl:i.S!) P;.1Ill a dabo.r.ação de ruas teses. 
!u:nhl.i!11- dele;t.:: foi .capaz de ir ?,lém da. pe",p.e.üdade aü ser perguntado de que 
maneira seu trabalho dife.rt.a dQ que mn jornaUsi4 prov.avelmente faria sobre o 
mesmo tema. Ou seja: os doutorandos em dêue1a política da mais: importante 
universiJade brasileira, ao cabo de :anos de treÍmunento profissional, não têm 
idéia, a ju1gar por essa experiência, do que· haverá de djstintivo na atividad.e pro
fissional que abraçaram .. u 

A outrá expcrii'ncia, relativa a-o IupeIj, corresponde: a observações feitas por 
ocasião da participação do autor em banca de .exame de tese de doutorado em 
ciência política naquela instituição, ocorrida também em 1992. Configurou-se 
uma situação .em certo sentido exemplar. por diversos aspectos, com relação aos 
problemas que aqui nos imeressam: 

• Tratavu-se de estudante obviamente muito bem dotada intelectualmente, justifi~ 
cando inicialmente. portanto, a aposta de que vida a ter desempenho excelente 
na~ atividades do programa. 

., Apesar de ter seu backgroun.1 em comunícação, a estudante em questão não 
apenas concluíra, naturaJmente~ toda a parte de cursos. e créditos para o doutorado 
no Iuperj, mas cursam também anteriormente Q mestrado em cíênda polftica no 
Departamento de Ciência Política da uThiG> {) que tema seu ca.....<;Q tanto mais sig
nificativo, 

:~:~ :d~tí:':~;v:;:~:eu%:e;~-::~:~':-:t:o~:;~e;::~;n:::l:e=I$~:::::;~!: 
outr.fl..S peJo menos iguafmcrlle merit6.'ias. S-em dúvida, é fegfti,'no espemr, nas rondições ger-aig dos 
rlébMes te-ártco-mewdo!tígj:ros nru; ci-ên-:;ias S{)cinis contem-porâ;I.~, que OS csr-frdru,t-e3 c1tC-g~~m 
$!''Io'Cntu;l!meni<,; a: $m,entar madura e snl1SucwJam-em-e, e,,-n algurn ponw de smiS ca..-re]ms, p{)s.lç_&s 
meiooolúgtcas diven>.1S. M1rt i(i'S;) naG:' trm ti ver ç.om a indig&-ci.ade que 9uj ~ [fata, d:-i quai n&." 
cabe esperar bI resultada. 

ID4 

• A lese em exame consistia num por colocar em prática um modelo 
rigoroso de trabalho, recorrendo com ousadia a um argumento analltica e teorica
mente am bielaS(! para tentar fundar o diagnóstico sofisticado de certos aspectos 
da problemática política brasileira da atualidadc C tratando de testar tal diagnós
tico através do processamento sistemático de dados empíricos de natureza quanti
uuiva. O trabalho envolvido, portanto, se expunha a riscos importantes, em cor~ 
respondência com as dificuldades e do modelo que procurava seguir. 

• Finalmente, a como produto final, era também muito problemática 
00 que se refere à cfetiva do modelo de rrabalho, e o resultado geral 
foi o de que a estudante em ques!llo tivesse de enfrentar sérias dúvidas com res~ 
peito ii próptía aprovação da lese, com grande eonstrangimento pessoaL 

ImporIa ressaltar dois aspectos neste caso exemplar: primeiro, o fato de que 
se tratava de um trabalho que (pelos desafios enfrentados, os recursos intelectuais 
mobilízados e o esforço analítico envolvido) era patentemente superior aos rela
tos mais 00 menoS singelos ou aos ralos padrões "historiográficos" nllo apenas 
das teses que se aprovam sem maiores problemas em nossOS programas de pós
graduação, mas também dos trabalhos que costumam ter boa acolhida e notas 
altas mesmo em concursos correspondentes a fases bem mais avançadas da car~ 
feira acadêmica de noSSOs cientistas sociais; segundo, o fato de que a razão evi
dente para aS deficiências constatadas na tentativa de colocar em prática um 
modelo exigente de trabalho era a de que a autora, depois de ter cursado com 
êxito o mestrado e o doutorado em dois programas de ciência política tídos como 
hons (ambos têm presentemente conceito A na avaliação da Capes, assim como 
se dá com o programa da USP), simplcSlIleolo nunca li canônica básica 
que buscava realizar intuitivamente (e em função quase exclusivamente de seus 
próprios méritos pessoais, que a levaram a não se satisfazer com li pobreza inte
iectuaJ do estilo de trabalho que se lhe oferecia como aJ!<!rn,ati,'a). 

*** 
Um aspecto de grande importância que se articula com Q ritualismo perante 

;1 teoria e com a falta de I igaçllo dela cOm os problemas reais deparados no traba
lho de pesquisa e suas exigências metodol\\gicas tem a ver com a inserção inter
nacional das ciências sociais brasil~íras. O traço mais 6bvio aqui é a difusa noção 
tácila de quc o trabalho de elaboração teórica é algo reservado aos cientistas 
,veia is dos países desenvolvidos. A contrapartida inevitável é a dependência 
intclecl,",l da ciência sodal produzida pelos especialistas nacionais, cuja partici
pação nOS grandes debates teódco-metodol6gicos internacionais não se dá senão 
de maneira reflexa e nft qualidade de público espectador ou consumidor. ten~ 
dendo fi assumir a forron de modismos que vi!m e vão, já que o processamento e a 
eventual incorporação desta ou daquela "novidade" não estão condicionados por 
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uma reflexão nacional própria de suficiente demsidilile e sofisticaç..1:0_ IsS:G se 
bastante bem. por outro lado, a certo padr-ão de cotabüra~"ihl internacio

nal estratificada ou hféfarqulZada, no qual as expectativ.rt:S de p.lrte ti pnrtc 
(tanto asdos especialistas "centrals" quantD as nossas mesmas) acabam sendo 11 
de que sejamos oS fornecedores de "rnatérjá-pdma" brasHeira pãra as dabora-

de grande alcance a serem feitas pelos dentistas snCtats dos países desen
volvidos. 14 

Nnwralmente. não se lrata aqu i de estimular um "nacionalismo" sócio-cien· 
tífico à maneira, por exemplo, de certas propostas nascidas do Instituto Superior 
de Estudos BrasHeiros (Iseb) décadas alrás. É claro que não vamos ter ciência 
social de boa qual!dade senão na medida em que ela eSleja abe!!a li produção e 
aOs debates jnternadúnais. Mus uma série de traços negativos se assoclam fi pos
tura provinciana apontada, COm conseqüências intelectualmente eSlerilizantes, 

Acima de tudo, ° provincianismo e a subordinação intelectual com freqUên· 
cia fonuam certa liga especial com a imagem, de que se falou acima, da teoria 
cOmO algo "etéreo'" impropriamente "abstrato" ou i'literário" c, em úhima aná
li,e. supérfluo: já que a reflexão teórica "verdadeira" é a que realizam europeus e 
nmer1canos, passa·se fi ter um critério crucial de relevância da produção sócio· 
cientifica desenvolvida no país no falo de que ela esleja ruretamente referida à 
"realidadel

" que é, antes de mais nada~ a realidade brasileira, naturalmente, Nessa 
óric.u, boa ciência social é aquela que; com alguma reverência aos modelos ou 
a.bordagens "quentes" do momento, se dirige a problemas empíricos e práticos 
prementes, Os quais vêm a ser os problemas socialmente relevantes na sociedade 
cm que- vivemos, Omíte~se, assim, a ponderação crucia~ de que não sabereInos 
sequer definir ~Ol'n propt'iedade nossos problemas empíricos e práticos se não 
tivermos condições de refletir com sofisticação adequada a respeito deles, vale 
dizer, se naO formos teoricamente sofisticados, E o critério antiteórico de rele
viloda resuJUl numa contextuaJização prematura e rorta do objeto de estudo. na 
qual o Brasil se torna o horizonte insuperável da reflexão e das atividades de pes
qui,. desenvolvidas, 

thtHl varianre algo pecuJiar e mllÍto comum das posturas associadas com o 
provjncbmsmo em questão se mostra como uma espécie de reverso da medalha 
em relação 11 que se acaba de descrever, embora Os resultados no plano inleleclUal 
s,,;~jarn semelhantes, Ao tnvés da reverenda djante da produção dos cientistas 
socillis dos pafses descnvoJvidos. n que se tem aqui é propriamente um naciona
lismo mai~ afirmativo: fi ciência social internacional e os modelos, análises e teo~ 
rias por ela "'.Iaborados (salvo certos casos especiais~ como. por exemplo, alguma 
correme marxista C(1)11 que o I'csquis"dor se identifique) silo desqualificados lím;-

14 &se se vê f{,~produzido mesmo no l)~I{S, Nn fórmula em que ~Iguém o sintetizou numa 
francesi'L .. ~ em (j1.W pnJCurt'.Í Ót.~ne'\-!;'r suas (aces lflfernu e o~tema, "Paris pens:l o 

. mundo, Silo Pi'l.UlíJ pensa!J Brasil, Recife pCn.Sl o Nhrde5le". 
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narmente corno irrelevantes, dadas as "peculiaridades
H 

ou "especificidades" bra· 
silelNls (ou talvez Jatino-arnericanas ... )~ tudo redundando, de maneira ~onfusa e 
pouco explícita, em recomendar o esforço de apreensão de nOssa realidade em 
termos que se aproximam do fmmato "idiogrãfíco" de trab~llio antenonuente 
citado.!5 Natumlmente, tal variante teria dificuldade parn explicar, de forma COl1· 

sistente com a desqualificação mencionada, como sabe que somos peculiares, ou 
cumo chega a separar o que nos é específico daquílo que~ presumÍvelrnente, com

partilhamos com outros povos. 
Ao oadonaUsrno provinciano da referênda eterna e imediatista ao Brasil. por~ 

tanto, é possível contrapor a idéia de uma afirmação te6rico'n:etodOlógica de nossa 
dência social, que tem como condiçãO indispensável a de ser mtel71~almcnle cos· 
mopol1ta e aberta, Em tal postura cosmopolita, contudo, mu~to marS rrnpc.Hl.ante do 
que o 1'.10 de que estaremos lendo (> que se produz intemocronalmentc (corsa que, 
afinal, f~zemQs hastante avidamente em nosso provmCtanHiffio dependente) é o fato 
de que, de horizonte e contexto insuperáveí de enquadramemo ,de n,o:>s:i;l r~flexão. o 
Brasil se [Ornará para nós propriamente um caso. Com toda a tnt;wlt,ível. uu,pl,,)rtlln
ela prátic'l de que -se reveste pmu nós c imp-ondo~se. como COtlscquêncla, á iH),sSa. 
atenção, () caso a que corresponde o Brasil não poderá constituir-se. como tai e $~r 
apreendido m-e-smo em sua eSJX~cificidade e singularidade senão através de uma atJ~ 
vidade que é necessariamente teórica. generalizante ou nomoI.6gic<l: anaHticmu~nt.e 
requintadu, comparativa .. , Em vez; de Hnarrar' singelamente (} B:'m'aL ou.u muluph~ 
cidade infinita de aspectos da vida bra:-:Ueira, e de erigir no h";ib~tho çorresponde.ntc 

a 
"
nd,' oânch: analítica em virtude a desafio consiste. por <lssim dizer, em transfor-

o'" L" • " " 

mar. nas diferentes áreas de prohlenms, noSSo fatai "contexto" ura&l:!elro- (~~ :<1na-
velou seja em explicitar as dimensões analíticas cuja mticu!ação permllma. no 
lim'tte

j 

dar ~onta de maneira parcimoniosa ta.1.to daqui!o que o configura -como um 
caso particular quanto de outros casos que dele s,~ apartfu'1l por alguns aspectos e se 
aproximam por úutros.16 

De novo, as especifk:ldadcs acima apontadas na história CI s-OoreUJdo1 na 
anlfúpologia, com TI ênfase no esforço descritivo e a bus~a sempre ,,:"oVllda das 
"peculiaridades" P levam à indagação de se não havena pamoulandados mm· 

15 Um exemplo dcsracndo dessa perspectiva,se rem com o trabalho influente ~ Weífort (197~) e com 
a critl<4l, que ai sç ';f\cQntm _ ciurnlnente Inconsistente, dudo o d:sen~oivur:enlO subseq~nte do 
argunte.n1o do proprio autor _ às toonas dr;: moduniuçiío e da moblhZl1çao SOCial (ver e:specmlmen'ttt 

ti. 128 C SlJ-guIJl1e$ e 1l6). 
1(1 Pr1t!wnrski e Teune (!970) fQfneeem li mais 16dda dIscussão sistemática do pro~ 
bk~ma gerai ni envufvido, apc'iôlf de já mais de 20 anos, 
1'7 Alguém fQf!THtlou há anos, ~S;) disposlção da antropologia em temlO!.> de um "princípio", o ."prin* 
cipio de Pago-Pa&o':, segundo {) qual "lá em Pago~PagO é dIferente"" POOe-se pretcnd<:f ass~C1a; um 
troço .1di-cional à pc:tôpecti\'à antmpológica: ela daria expressão espectaI a celta temtênclíl maIS dtfUliw 
dida a contrastar um padrão ocidental e sup0QÍllfll(,tntc racional de comp~ltam~nlO a f~as de com* 
poTti\mento não-ocidentals c nfuHacionüis, QU ta!yez 11 formas de mClOnaltdade dlslIntas dns do 
racionalismo "instrumenta!" do Ocidente. 
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bém na inserção internacional da antropologia e da historiografia brasileiras, em 
confronto com o que se observa a respeito na sociologia e na ciência política. 
Tomando a antropologia, a questão que se introduz é a de saber se os traços indi
cados caracterizam não a antropologia brasileira, mas a antropologia como tal. 
Pois, se assim for, então essa disciplina aparecerá no próprio plano internacional 
como uma espécie de parente menos exigente e difícil das outras ciências sociais 
com a conseqüência de que se tornará mais fácil para a antropologia brasileira d~ 
que para a sociologia e a ciência política ombrear com os melhores padrões de 
s~as congêneres internacionais. Dado o peso da perspectiva descritivo-etnográ
fIca no campo da antropologia, teríamos certo "nivelamento" internacional das 
práticas e se tornaria mais natural que se estabelecessem relações "paritárias" 
entre os especialistas do Primeiro e do Terceiro Mundo. I8 Em contraste, nos 
campos da sociologia e da ciênciâ política, onde a desigualdade de recursos aca
dêmicos de toda ordem faz que a vocação teórica e generalizante possa ser mais 
bem cumprida pelos especialistas do Primeiro Mundo, teríamos a tendência mais 
marcada a certa estratificação - na qual, como sugerido, os profissionais do Ter
ceiro Mundo aparecem com freqüência como os fornecedores de "matéria
prima" para os especialistas "centrais". 

Naturalmente, se os padrões de relacionamento internacional são efetiva
mente afetados por fatores corno o que se acaba de indicar, temos um acúmulo 
especialmente perverso de circunstâncias conspirando contra o enraizamento de 
uma forma de trabalho analiticamente exigente e teoricamente ambiciosa na ciên
cia social dos países subdesenvolvidos. Pois mesmo o reconhecimento interna
cional (embora segundo padrões estratificados) se torna mais fácil com o aban
dono das pretensões correspondentes a essa forma de trabalho, vista como prerro
gativ~ dos cientistas sociais "centrais", ou como merecendo presunção em geral 
negalIva quando executada por cientistas sociais dos países subdesenvolvidos. 
Assim, um sociólogo ou cientista político brasileiro terá boas chances de ter tra
balhos seus aceitos para publicação na Latin American Research Review ou em 
Pr~b~e,!:es d'Amérique Latine, publicações nas quais supostamente se trata, por 
defImçao, de problemas "concretos" da região latino-americana; mas certamente 
terá dificuldades se tentar publicar nos Archives Européennes de Sociologie ou na 
American PoliticaI Science Review - e o que aqui se sugere é que tais dificulda
des serão provavelmente maiores, por motivos de certa forma espúrios, do que as 

18 Assim, se é o caso de aplicar o "princípio de Pago-Pago" ao Brasil e de mostrar como este ou 
aqu:le aspecto da vi.da brasileira diverge de um suposto padrão ocidental e racional, não há maiores 
razoes para pr~s~mlr que o especialista originário dos países ocidentais desenvolvidos esteja em 
melho~e~ con~lçoes pa~ a t~efa do que o especialista brasileiro, havendo clara simetria no que se 
~fere a Imersao e ao dIstanCiamento de cada um relativamente aos diferentes contextos que se esta. 
n~ confrontando. Vale a pena ~e~ist~que. pelo menos nos trabalhos de Mariza Peirano (que se tem 
dedH:a~o a ~studar a ~ant~pologla mdIana, por exemplo), a antropologia brasileira tem sabido escapar 
das hmltaçoes etnocentncas que esta discussão sugere. 
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encontradas pelos antropólogos brasileiros para publicação em periódicos de 
prestígio correspondente na área da antropologia. Uma ramificação especial da 
questão é a da qualidade do trabalho executado pelos area specialists ou country 
specialists dos próprios países desenvolvidos em comparação com os demais 
profissionais de ciências sociais daqueles países, e, conseqüentemente, a do sta
tus de que lá desfrutam no sistema social das ciências sociais: trata-se clara
mente, em muitos casos, de profissionais de segunda categoria (não obstante o 
prestígio de que costumam gozar em seu país-tema, como certamente se dá no 
Brasil). Seja o que for que aconteça quanto a este último aspecto, porém, prova
velmente temos aqui certas articulações entre diversas facetas da questão geral 
nas quais se criam "nichos" ou "redes" especiais de interação e comunicação 
internacional paritárias que servem de proteção contra a competição mais dura 
em que se acha envolvida a maioria dos praticantes da sociologia e da ciência 
política19 

3. Breve "sociologia das ciências sociais brasileiras" 

A avaliação feita na seção anterior deste ensaio envolve nitidamente certa 
recomendação básica, que diz respeito à qualidade do treinamento a ser dado aos 
profissionais de ciências sociais no país. Mas é realista essa recomendação? 
Quais são as condições do contexto em que operam os profissionais brasileiros? 

Não vou me deter nas conexões bem óbvias que a prolongada crise econô
mica vivida recentemente pelo país teve sobre o trabalho acadêmico e as condi
ções gerais da atividade científica, afetando também, naturalmente, as ciências 
sociais. Mas nosso contexto político, em particular as experiências recentes de 
autoritarismo e democratização, tem certas conseqüências menos óbvias e que 
são provavelmente mais específicas da área de ciências sociais. 

Um primeiro aspecto é que, dentre os diversos campos científicos ou acadê
micos, as ciências sociais são, pela natureza mesma dos problemas de que se ocu
pam, especialmente propensas a se mostrarem sensíveis a transformações políti
cas como aquelas por que temos passado recentemente. Algumas formas pelas 
quais elas se vêem afetadas, e que não podem deixar de ter relevância para a qua
lidade da ciência social produzida, são: 

• O caráter mais ou menos estimulante ou repressivo do regime político em rela
ção aos estudos próprios da área, que são, com freqüência, politicamente delica
dos. Uma observação saliente a respeito é o caráter equívoco das disposições 

19 Apesar de destacar no texto o caso da antropologia, claramente mais "central" do ponto de vista da 
definição academicamente dominante da área das ciências sociais Ca Anpocs. por exemplo, reúne 
somente os programas de sociologia, ciência política e antropologia), creio que o que se diz sobre este 
ponto se aplica, com matizes, ao caso da história. 

109 



manifestadas pelo regime autoritário recente com relação às ciências sociais bra
sileiras: se, por um lado, houve aposentadorias forçadas, "cassações brancas" e 
restrições às atividades de certas figuras mais notórias, por outro o regime não só 
se mostrou grandemente indiferente ao que era ensinado e lido nos cursos de 
ciências sociais, como também permitiu que houvesse amplo apoio governamen
tal à implantação e consolidação dos diferentes programas de pós-graduação. 
Outro aspecto equívoco é que a vigência do regime autoritário produziu, de 
maneira talvez perversa, um ambiente propício às ciências sociais, não só tra
zendo certo sentido de urgência e relevância a muitas das atividades de pesquisa 
e reflexão acadêmicas de alguma forma a ele referidas, mas também favorecendo 
a convergência e a efervescência intelectual nos restritos espaços de debate que 
os centros dedicados às ciências sociais vieram a representar. 

• Certa afinidade da orientação vocacional que leva as pessoas a se encaminha
rem ao trabalho acadêmico nas ciências sociais com detelminados aspectos da 
atividade política e da administração pública. Dessa afinidade resulta que os pro
fissionais da área de ciências sociais se mostrem especialmente sensíveis às con
dições políticas do país - e, assim como foi possível observar a convergência e a 
efervescência mencionadas durante o regime autoritário, a abertura política e a 
reinauguração da democracia parecem claramente ter tido, ao menos inicial
mente, certo efeito dispersivo em correspondência com a atração exercida pelas 
novas oportunidades de militar em grupos político-partidários, exercer cargos na 
administração pública, realizar trabalhos de assessoria ou mesmo, em certos 
casos, galgar postos eletivos e abrir perspectivas de uma carreira propriamente 
política. Qualquer que seja a importância intrínseca ou a relevância social e polí
tica da contribuição que possa resultar de tal envolvimento político-administra
tivo de nossos cientistas sociais, parece bastante claro que suas conseqüências 
diretas para as ciências sociais brasileiras como campo de produção de conheci
mento são predominantemente negativas, não só por desfalcar diretamente a área 
ao recrutar quadros que tendem a figurar entre os mais qualificados e amadureci
dos, mas também pelo desestímulo que com freqüência acarreta para o ramerrão 
normalmente opaco da atividade acadêmica, por contraste com certo "charme" e 
notoriedade - sem falar de melhores salários e recompensas materiais de outro 
tipo - que cercam o desempenho de cargos públicos e políticos. Além disso, 
mesmo superado o clima eufórico da transição à democracia e o que havia de 
sedutor no chamamento a participar pessoalmente de maneira mais intensa da 
construção de um país novo, a dinâmica da vida política em condições democrá
ticas tende a oferecer ao cientista social oportunidades várias de participar do 
debate público a respeito de temas diversos, o que pode às vezes se relacionar de 
forma mais ou menos tensa e problemática com o trabalho acadêr:nico mais denso 
e exigente. 
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Tal sensibilidade às condições do contexto político compõe-se de maneira 
importante com o desafio de se fazer do trabalho na área das ciências sociais uma 
autêntica carreira, capaz de se mostrar estimulante e recompensadora para o pro
fissional da área nas diversas fases em que se desdobra e assim, eventualmente, 
de resguardá-lo das "tentações" de esferas adjacentes como as recém-menciona
das. É bastante claro que falta, nas circunstâncias do país, uma institucionaliza
ção mais adequada do campo das ciências sociais como campo de trabalho acadê
mico, e isso será provavelmente um fator tão importante no quadro dos proble
mas da área quanto a sensibilidade geral dela ao contexto político, e talvez uma 
das razões dessa sensibilidade. Naturalmente, a existência de perspectiva estrutu
rada de carreira para o profissional individual seria uma conseqüência ou um 
aspecto da estruturação acadêmica mais efetiva da área. 

Não se trata aqui apenas de coisas como a estrutura formal de cargos e salá
rios ou mecanismos de promoção, aspectos estes que podem mesmo redundar 
(como se dá em ampla medida com a legislação vigente) na negação do que se 
deveria entender por uma carreira autêntica, na medida em que não premiem ade
quadamente a efetiva realização dos valores acadêmicos que esta supõe. Na ver
dade, o diagnóstico dos problemas suscitados pela idéia de uma apropriada insti
tucionalização da carreira do profissional de ciências sociais remete, antes de 
mais nada, ao caráter mais ou menos dinâmico e estimulante do clima intelectual 
geral em que esse profissional desenvolve sua atividade, e suscita questões a res
peito das circunstâncias que cercam tanto o ensino quanto a pesquisa e o debate 
entre os especialistas da área. 

Tomemos o ensino. Se começamos pelo ensino de graduação, que seria a 
base do sistema, a situação que aí se encontra se caracteriza acima de tudo pela 
admissão anual de um grande número de estudantes cuja perspectiva de virem a 
transformar-se em efetivos profissionais da área é nula e cuja motivação corres
ponde, na maioria dos casos, a alguma mescla do objetivo de obter certa "cul
tura" com a mera caça a um diploma de curso superior. Nessas circunstâncias, é 
apenas natural que tenha vindo a predominar aí uma espécie de pacto corrupto 
entre professores e estudantes, no qual os aspectos essenciais do processo peda
gógico autêntico, voltado para a transmissão de conhecimentos e para o treina
mento para a pesquisa ou o exercício profissional, são substituídos por condutas 
ritualísticas em que se asseguram, sem muito trabalho de parte a parte, o salário 
do professor e o diploma do aluno. A desmoralização correspondente a esse 
clima geral se manifesta em coisas tais como o absenteísmo por parte dos estu
dantes (e muitas vezes dos professores), a não-observância de horários e a inexis
tência de quaisquer exigências mais severas ou de procedimentos minimamente 
rigorosos de aferição de rendimento. 

Dificilmente se poderia esperar que a pós-graduação erigida sobre tal base 
viesse, a longo prazo e de maneira geral, a exibir grande consistência e quali
dade. Assim, não é de admirar que, no nível de mestrado, mesmo nos progra
mas considerados bons, os estudantes que chegam, uma vez admitidos, a con-
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cluir realmente os cursos, com elaboração e defesa de dissertação, sejam uma 
minoria relativamente pequena. Na área de cíência política, por exemplo, a taxa 
histórica de conclusão fica em torno de 30%, apesar de um aumento recente 
para a faixa dos 40%. Isso significa, visto o dado pelo ângulo oposto, que se 
mantém há anos um sistema de mestrado em ciência política no qual nada 
menos de 70-60% dos estudantes, que em sua quase totalidade recebem bolsas 
de estudo, jamais concluem o programa, nem se capacitam realmente para o 
trabalho de pesquisa, se tomamos a elaboração da dissertação como um teste 
aproximado de tal capacitação. 

Segue-se todo um rol de traços mais ou menos negativos: 

• O fato de que cada vez menos se possa exigir. para admissão ao mestrado. o 
conhecimento adequado de qualquer língua estrangeira, sob pena de se excluir 
com isso mesmo os de melhor potencial e de, na verdade) inviabilizar os próprios 
programas, pelo número exíguo de estudantes que estes poderiam admitir. Tal 
problema, além disso, é fortemente agravado pela crescente competição entre 
programas de mestrado que se multiplicam: por exemplo, na Faculdade de Filo
sofia e Ciêneias Humanas da UFMG, o curso de graduação em ciências sociais 
representa no momento a área mais 6bvia - apesar de não exclusiva - de recru
tamento de candidatos para cinco programas de mestrado oferecidos por seus 
diversos departálIlcntos: ciência polftica, psicologia, filosofia, história e sociolo

gia e antropologIa. 

• O fato de que a qualidade das dissertações de mestrado aceitas e aprovadas, 
num quadro em que a própria elaboração da dissertação já é excepeional, deixe 
com freqüência a desejar (aplicam-se aqui 1 naturahnente, as observações feitas na 

seção anteriardeste texto), 

• O fato de que na USP, por exemp)o. mesmo as teses de doutorado, como vimos, 
apesar do apego a certa ritualística de pesquisa. sejam com freqüência muito defi
cientes teórica e metodologicamente, em alguns casos com total desconhecí
mento de qualquer bibl iograf1a estrangeira - e transfonnando, por vezes, a 
tarefa de participar de bancas examinadoras numa experiência constrangedora, 
dada a forte pressão no sentido de que tudo seja aprovado com nota máxima e 

"louvor" , 

• O fato de que, mesmo no Iuperj (que mereceu durante bastante tempo, em minha 
opinião, a avaliação global mais favorável quanto à pós-graduação em ciêneia 
política e sociologia no país), O programa de doutorado, que se iniciou em 1980, 
não tenha ensejado a conclusão senão de um número reduzido de teses, o que 
seguramente índica, ainda que se venha a ter boas teses, clara tendência à falta de 
correspondência entre admissões ao programa e conclusões, tal como a que se 
apontava com respeito ao mestrado. 
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Um resultado do quadro geral parece ser o de que a criação de um nível de 
ensino e atividade acadêmica supostamente mais avançado (da graduação para o 
mestrado, deste para o doutorado, sem falar das pressões crescentes e claramente 
equivo~adas pela institucionalização do "pós-doutorado") surge em boa medida, 
em mUltos casos l como fonna de se procurar prover peja redefinição institucíonal 
o élan e a renovada expectativa da criação de condições propícias ao dinamismo 
e à qualidade. (Note-se que vários programas que só contaVam com o mestrado 
planejam agora começar tálIlbém o doutorado.) 

. A,11go que P?de ser considerado como uma espécie de coroamento "apro
pnado de tudo ,sso, e que tem grande relevância do ponto de vista da precária 
institucionalização profissional do trabalho na área das ciências sociais e de suas 
d~fí~iências como á~ea capaz de prover motivação adequada uma vez alcançados 
fllvelS um pouco maIS avançados na carreira, é o caráter em geral rarefeito, incon
seqüente e. em suma~ pouco profissional da comunicação e do debate entre os 
especialistas da área. Esse aspecto se revela de maneira bem clara no ludo apa~ 
rentemente mais bem-sucedido das atividades da próp,ia Anpocs, que se tem 
estruturado em torno de h'TUPOS de trabalho, os quais fornecem, por exemplo, o 
ponto de referencia para a organização da quase totalidade dos encontros anuais 
da entidade até hoje ocorridos. O traço que quero apontar a respeito é o de certo 
artificialismo algo diletante não só na dinâmica do estabelecimento e da sobrevi
vência dos grupos, mas sobretudo nas discussões que se processam no interior 
deles. Pessoalmente, posso trazer o depoimento de que. apesar de ter me dedi
cado por vezes com alguma ap1icação e esforço a examinar criticamente~ no inte
rior de certos grupos de trabalho da Anpocs, o trabalho de meus coIegas, jamais 
vi esse empenho crítico resultar em qualquer forma de reexame e eventual reela
boração do material discutido antes de Sua publicação ou republicação, ainda que 
fosse para, diante da crítíca, manterem-se as posições anteriores com argumentos 
novos. (Isso por certo não quer dizer que não tenha tído~ índependentemente dos 
grupos de trabalho da Anpocs e em circunstâncias que me parecem antes excep
cionais na área das ciênCÍas socíaís, a experiência de real e proveitosa colabora
ção com colegas.) Naturalmente, se a dinilmica da comunicação e dos debates é 
esta, não há razão para esperar que ela seja um fator de aprímoramento da quali
dade das publicações na área das ciênCÍas sociais -- com respeito às quais uma 
nova faceta do mesmo problema se mostra na inexistência de crítica acadêmica 
séria de obras publicadas. Também aqui posso trazer o respaldo de minha expe
flênela pessoal: sendo o autor do primeiro livro a receber, em 1985, o prêmio de 
"melhor obra científica" do concurso anual da Anpocs inaugurado naquele ano, 
tampouco posso registrar, ao longo dos anos que se passaram desde a puhlicação 
e a premiação, qualquer comentário, publicado sob qualquer forma, a respeito 
dele. Claro, minha experiência nesse caso não retrata tudo o que se passa na área 
de publicações, que é influenciada por fatores diversos e mais ou menos espúrios 
academicamente. sobre os quais se terá algo a dizer adiante. Seja como for, não 
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há como evitar. tudo somado, a sensação de um jogo algo fútil e tendente ao 
solipsismo. 

Envolvido em tudo isso se encontra, naturalmente., um problema crucial que 
não foi considerado até aqui; o processo a que se viu submetida a universidade 
brasiieira em geral em anos recentes, primeiro com a inchação sofrida durante o 
período autoritário, depois com as reivindicações de democratização da universi
dade e com o dinamismo adquirido pela movimentação sindical dos docentes e as 
organizações correspondentes. Apesar dos aspectos positivos que se podem 
apontar em ambos os momentos desse processo, sua articulação (sobretudo asso
ciada a outros aspectos da política do regime autoritário em relação ao ensino 
superior, que lhe atribuía baixa prioridade e escassos recursos, e às conseqüên
cias da prolongada recessão econômica posterior) resulta numa grande crise da 
universidade brasileira, que não pode dcíxàr de imprimir sua marca também na 
área das ciências sociais. Um aspecto corre]ato a destacar é que o plebiscitarísmo 
que esse conjunto de circunstâncias tende a ímplantar no âmbito da universídade 
(e que convive problematicamente com os princípios de atenção ao mérito, à qua
lificação e à experiência que deverjam orientá-fa institucionalmente) tende a con
taminar prontamente as associações científicas tais como a Anpocs! reduzindo as 
chances de que venham a amar como fator de excelência em suas respectivas 
áreas. 

Uma menção deve ser feita aos centros autônomos, como o Iuperj, O Centro 
Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrapl, o Centro de Estudos de Cultura 
Contemporânea (Cedec) e o Instituto de Estudos Económicos, Sociais e Políticos 
de São Paulo (Idesp). O luperj corresponde a um caso especial, não apenas por 
integrar formalmente a Sociedade Brasileira de Instrução, apesar de dever prover 
por si mesmo o grosso dos recursos de que suas atividades dependem. como tam
bém por ser um centro dedicado ao ensino pós-graduado de ciência política e 
sociologia, além da pesquisa. Já os restantes, situados todos em São Paulo, dedi
cam-se apenas a atividades de pesquisa e consultoria. O Cebrup fornece certa
mente o modelo inicial e a matriz da qual nascem os demais centros paulistas (até 
mesmo no sentido bem literal de que seus fundadores se desligam dele para for
mar outros centros, por questões ideológicas ou de política partidária ou em fun
ção de projetos pessoais), sendo ainda peculiar no sentido de quea motivação 
para sua implantação esteve mais diretarnente ligada às circunstâncias próprias 
do regime autoritário, com as dificuldades criadas para a permanência de vários 
de seus fundadores nos quadros da universidade, Embora de maneira menos dra
mática, também os demais centros têm alegadamente parte das razões da opção 
por criá-los em dificuldades do contexto institucional das universidades públicas, 
especialmente no empenho de evitar as dificuldades burocráticas e outras que as 
caracterízaríarn, 

A avaliação da situação e do papel desempenhado por tais centros é equí
voca. Por um lado, não há dúvida, no fundamental (apesar dos matizes que se 
poderiam introduzir relativamente a diferentes centros ou a diferentes momen-
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tos), quanto à contribuição representada pelo trabalho por eles desenvolvido na 
pesquisa e no ensino. Por outro lado, descontadas as circunstâncias especiais da 
criação e do funcionamento do Cebrap, fica a questão de que tipo de balanço 
estabelecer no que se refere à sua relação com a universidade. Apesar dos ganhos 
quanto a certa fonna de agilidade que provavelmente foi possível obter. tais 
ganhos certamente cobraram um preço significativo em outros aspectos. Refiro
me especialmente à insegurança financeira que tende a caracterizar todos os cen
tros, tornando-os dependentes em parte de um processo sempre renovado de 
negociação de apoio financeiro de fundações e entidades governamentais, em 
parte de uma atividade de pesquisa de tipo '·caça-nfquel". orientada para o mer
cado e nem sempre de maior interesse substantivo ou acadêmico. A insegurança 
leva a que os professores vinculados aos centros autônomos ou privados com fre
qüência tenham de recorrer a outros empregos. normaImente na própria universi
dade, No momento presente, em muitos casos a maioría dos professores e pesqui
sadores ligados aos departamentos universitários de ciências sociaÍs desenvolve a 
maior purte de suas atÍvidades nos centros em questão. Surge, assim, o problema 
dos custos que o funcionamento de tais centros acarreta para o dinamismo dos 
próprios programas universitários, bem como a indagação de que, tudo somado, e 
mesmo com as restrições que caracterizam a universidade pública, não seda mais 
rendoso intelectualmente se a dispersão de recursos que os centros representam 
fosse substituída pela reunião e potencialização desses recursos no quadro da uni
versidade, Apesar dos arranjos formais que legalizam e consagram a "dupla mílí
tância~' aLUaI e n compatibilizam mesmo, em muitos casos, com o exercício de 
um suposto regime de "dedicação exclusiva" na universidade, e não obstante se 
falar com freqüência de "colaboração" entre as duas esferas, não há como deixar 
de reconhecer O importante elemento de tensão que existe entre elas e a maneira 
pela qual aquela "dupla militancia" provavelmente concorre para a existência das 
deficiências e precariedades antes apontadas no que se refere ao ensino minis
trado nos programas universitários. 

O caso dos centros autônomos enseja referência a outro tipo de entidades 
que passam a povoar o espaço profissional de alguma forma aberto aos cientistas 
sociais, a saber, as chamadas "organizações não-governamentais", ou ONGs. 
Proliferando intensamente nos últimos anos, as ONOs tendem a representar um 
tipo de oportunidade de emprego para os cientistas sociais que demanda e esti
mula certo perfil "ativista" ou militante em vez de "científico,,20 - e não pare
cem representar um fator favoráveI ao aprimoramento da qualidade dos nossos 
programas. 

Resta considerar brevemente a aluação do sistema institucional de apoio ao 
ensino c à pesquisa. Não parece haver algo específico da área de ciências sociais 

2U Reis (l992) estabelece a distinção entre- duas fOOUllS de nntícientificismo, a ''expressiva'' e a "ati
vista", 
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a destacar na funcionamento e na atuação da Finep. Quanto ao CNPq e ao sis
tema de fundações estaduais de apoio à pesquisa, impõem-se certas reservas. 
Independentemente da crise recente do CNPq coma parte da crise geral do país, o 
grande volume de processos que lhe são submetidos e a heterogeneidade dos 
comitês compostos pelas disciplinas da área de ciências sociais (que dá a tais 
comitês certa característica de "residuais") lO1nam muito difícil que as decisões 
neles tomadas sejam o resultado de um processo de deliberação colegiada real e 
sistemática, no qual se pudesse esperar que discussões cuidadosas assegurassem 
a padronização de critéríos e sua aplicação zelosa aos diferentes casos. Como 
conseqüêncía. pode tornar-se impossível saber. por exemplo; como o "ótimo" dos 
representantes da sociologia (ou deste ou daquele sociólogo individual que se 
ocupa de certa pilha de processos) se compara com () "péssimo" dos representan
tes da ciência política ou da antropologia (ou mesmo de outro sociólogo que se 
ocupa de outra pilha), Por outro lado, os comitês de asseSsores do CNPq ou das 
fundações estaduais não têm, naturalmente, como escapar das perplexidades e 
dificuldades que marcam a área das ciências socíais, tendendo antes a refleti-las. 
Combinadas em seus efeitos, essas duas observações produzem como resultado 
geral efetivo desperdício de recursos: contra o corporatívísmo que tende a carac
terizar as posições adotadas quando se trata de recursos, inclinado a pedir sempre 
mais. a avaliação que minha experiência bastante longa como assessor tanto do 
CNPq e da Capes quanto de fundações estaduais parece justificar é que temoS 
estado há algum tempo financiando coisas que não mereceriam ser financiadas. 

A Capes merece uma palavra especial, tendo implantado um sistema desti
nado justamente a avaliar os programas de pós-graduação, onde se desenrola 
parte importante do que acontece em matéria de ciências sociais no país. O inte~ 
resse e o mérito daquela iniciativa são bem daros. Infelizmente~ porém, aqui 
também é preciso apontar uma espécie de criset pelo menos no que se refere às 
ciências sociais, a qual foi objeto de discussão em reunião de equipe de avaliado
res ocorrida no segundo semestre de 1992, Como destacado pelo próprio staf! da 
Capes na oportunidade, ecoando observações que certos setores da comunidade 
fazem há tempos, a tendência, na área das dêneias sociais, tem sido no sentido de 
que a ampla maioria dos programas receba avaliações favoráveis, multiplicando
se os AA e BB e utilizando-se cada vez menos os níveis inferiores da escala de 
conceitos. Se a avaliação geral que se faz no presente documento é corretaI isso 
estaria ocorrendo em circunstâncias em que a qualidade do treinamento minIS
trado nos programas de pós-graduação apresenta deficiências graves e talvez 
crescentes, Uma ponderação relevante é que ° sistema que tem pennitido esse 
resultado se baseia, dado o esforço de padronização da avaliação, num conjunto 
de dados quantitativos e relações numéricas que podem facilmente disfarçar defi
ciências importantes. ou mesmo mostrar relação perversa com elas. Daí que 
tenham surgido, oa reunião mencionada, sugestões de alteração profunda noS 
procedimentos de avaliação, para que se possa apreender a realidade do treina
mento dado e sua qualidade. 
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Um item em particular merece destaque a propósito dessa questão de distor
ções no processo de avaliação, tendo em vista sua relevância para outros aspectos 
da dinâmica geral da área de ciências sociais, Trata-se do problema das publica
ções. Com efeíto1 nas publicações tende a ocorrer certa tensão mais ou menos 
aberta entre aquilo que motiva isoladamente os profissionais/pesquisadores e 
aquilo que deveria corresponder aos objetivos dos programas em tennos de 
ensino e treinamento, ou mesmo em termos de qualidade geral. Por certos aspec
tos, eSsa tensão será talvez comum às diferentes áreas científicas. Outros aspec
tos, contudo, são provave)mente mais próprios da área de ciências sociais. O 
principal fator a ressaltar parece ser o papel exercido por um mercado editorial 
extrawacadêmico {e mesmo, em certa medida, intra-acadêmico em termos de 
público consumidor): ernfunção de considerações como a da acessibilidade a um 
público amplo ou a do caráter mercadologlcamente propício de certos ternas ou 
pontos de vista, as demandas.desse mercado podem ser totalmente alheias - e 
até com freqüência antagênicas - a qualquer consideração de qualidade do 
material a ser publicado. Em tal contexto, é naturalmente irônico, e mesmo per
verso, que O Cfítério do volume de publicações se torne, sem mais, um critério de 
avaliação acadêmica, Além disso. certo dinamismo "empresarial" que este ou 
aquele centro ou programa revele em assegurar recursos Ou "esquemasH ágeis 
para publicação pode resultar também no abandono ou na minimização de preo
cupações de seleHvidade quanto à qualidade, incentivando-se uma política de 
uraspar as gavetas" e publicar tudo. FinaJmente, seria preciso que os mecanismos 
de avaliação de produtividade em termos de publicações fossem capazes de ir 
além de critérios meramente quantitativos até por motivos mais simples: com 
base em critérios quantitativos l por exemplo. uma coletânea cujo organizador não 
tem senão o trabalho de junta!' artigos esparsos (e às vézesjá publicados anterior
mente) COnta tanto quanto um volume coletivo que resulte de efctivo trabalho 
conjunto e coordenado de pesquisa, cuja realização pode ter exigido anos de 
esforços. Dada a carência, no pr6prio sistema acadêmico de ciências sociais exis
tente no país, de qualquer tradição de avaliação e crítica séria dos trabalhos publi
cados. que se mencionou anterionnente, a atenção do esforço de avaliação mon
tado pela Capes ou de outros que se venham a montar - para problemas 
dessa natureza se torna tanto mais importante. 

4. Recomendações 

Várias recomendações específicas decorrem mais ou menoS claramente da 
discussão anterior, e elas serão expostas adiante. Mas o objetivo de extrair reco
mendações de urna avaliação cornO esta, especialmente em sua ligação com a 
preocupação pragmática e <'tecnoI6gica)' que marca a iniciativa em que o pre
sente texto se integra, enfrenta um problem a preliminar e crucial na relação com
plicada entre qualidade e relevância prática. O ponto central envolvido se mostra 
com algo destacado anterionnente: a tendência a entender a "contextualização" 
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representada pela referência aos problemas nacionais (ou regionais, locajs) como 
algo que dispensa a sofisticação te6rico-metodológica ou mesmo se opõe a ela. 
Nessa ótica, a referência à "realidade" (brasileira, ímedíata) é O que dá a "rcle~ 
vància") e a teoría ou o refinamento metodológico são adereços algo supérfluos: 
que se tomam efetivamente dispensáveis na medida da premência ou gravjdade 
dos problemas do contexto imediato ... 

À luz da discussão acima, o que há de equivocado nessa perspectiva deveria 
ser patente. Não obstante a tendência reiterada, mesmo em círculos mais requin
tados, fi formular o problema das relações entre qualídade e relevância em termos 
de uma "conciliação" entre as exigências de uma e outra j tais relações me pare
cem ser antes de tipo lexicográfico: os problemas de relevância só se colocam 
uma vez garantida inequivocamente a qualidade, Caso contrário, con'emos o 
risco de ter um amontoado de estudos indigentes sobre problemas sociais rele
vantes - estudos que. sendo indigentes. não chegam a constituir os problemas 
em questão em autêntícos problemas cientificos e a contribuir para o conheci
mento deles (nem. conseqüentemente, para seu apropriado equacionamento prá
tico, podendo contribuir antes para confundir as coisas e dificultar as almejadas 
soluções). Se cabe esperar alguma contribuição das ciências sociais para o enca
minhamento de nossos problemas práticos, ela terá de decorrer de sua condicão 
de ciências sociaís" e não poderá sef uma contribuição na qual os palpites >-do 
bem-intencionado cientista social simplesmente compitam em igualdade de con
dições com os palpites do leigo. Pois qualquer problema social premente contará 
sempre com muito maior número de leigos ndar palpites···- na condição de cida
dãos, e com todo o direito do que de cientistas sociais. Como assinala Antônio 
Luiz Paixão com referencia à área da criminalidade,21 parte importante das defi
ciências de determinadas áreas temáticas de grande dramaticidade prática tem a 
ver justamente com o domínio do leigo sobre elas1 com a conseqüência de que 
seu tratamento pelas ciências sociais seja condicionado fortemente pelo debate 
leigo. Isso se poderia talvez dizer de muito do que se faz na área de políticas 
públicas e do estudo da atuação de agências estatais em diversos campos, tais 
como o das políticas educacionais ou habitacionais do Estado - exemplos de 
áreas temáticas das ciências sociais para as quais a preocupação de relevância se 
voltaria naturalmente e que se acham. no entanto, freqüentemente caracterizadas 
pelas denúncias monótonas de certo "esquerdismo" banal. 

Assim, não há como evitar atribuir posição central, ao ponderar as recomen
dações, à questão decisiva da qualidade. Daí decorre que, nas condições da área 
de ciências sociais que se caractedzaram acima, a recomendação por excelência é 
problemática e de difícil colocação em prática, pois envolve opor-se aos rumos 
assumidos pela evolução recente da ciência social estabelecida no país e a s.uas 
diretrizes ao menos tácitas. O que o problema contém de delicado e difícil fica 

21 Comunicuçüo pessoal. 
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bem daro quando se considera a avaliação negativa que acima se fez da difusão 
do moddo "antropológico" de trabalho e as conseqüências que daí decorrem para 
~s pr6prtas relaçôes das demais ciências sociais com a antropologia, como parte 
lmportante que é do eSlablishment acadêmico brasileiro na área. De qualquer 
fonna, não parece haver ações que valham realmente a pena se rejeitamos limi
narmente o exame da questão do treinamento teórico-metodológico e de algumas 
de suas ramificações mais espinhosas. Seria provavelmente ilusório esperar que 
se pudessem obter medidas viáveis capazes de assegurar algum tipo de acordo 
transdisciplinar que fosse afim à perspectiva básica aqui defendida. Mas é certa
mente bem mais realista esperar que a antropologia, de um lado, e a sociolo~ia e 
a ciência política, de outro, respondam de maneira efettva a medidas destinadas a 
estimular e aprimorar o treinamento dado em termos compatíveis com as me]ho~ 
res tradições de cada disciplina. 

Se pensamos em tennos mais específicos, medidas bem concretas e imedia
tas poderiam ser adotadas, para começar, no que se refere ao sistema de avaliação 
da pós-graduação patrocinado pela Capes, como caso singular e importante de 
sl~t~rna de ~valiação já implantado. Em vez do procedimento atual, nO qual se 
pnvtlegtam mformações padronizadas e quantitativas que se mostram propícias a 
um tratamento ritualístico em que se evitam os constrangimentos da avaliação 
efetlva, seria possível, por exemplo, procurar aperfeiçoar e fazer uso mais 
extenso de um instrumento ao qual o próprio sistema de avalíação da Capes já 
recorre com as "comissões verificadoras", utilizadas atualmente por ocasião dos 
credenciamentos e recredenciamentos de programas, Seria o caso de constituir 
comissões, compostas adequadamente no que se refere ao número e às qualifica
ções de seus membros, que executariam o trabalho de avaliação em seguida à 
visit~ aos diferentes programas e ao cuidadoso exame! in loco, das informações 
relatlvas a cada programa. Seria desejável, naturalmente, que fosse a mesma 
?omis~ão a estabe.Jecer contato com os diversos programas (em certas disciplinas 
ISSO nuo envo]vena grandes problemas, dado o número reduzido de programas)~ 
ou, na impossibilidade disso. que os mecanjsmos utílizados se aproximassem 
tanto quanto possível desse desiderato (por exemplo, através do contato intenso 
da comissão responsável pela avaliação final com as diferentes comissões, em 
número tão reduzido quanto possível, que se encarregassem da visita e do cantato 
direto com os programas). Como, naturalmente, é também possível e tem 
acontecido com as Gcomissões verificadoras" - tratar ritualisticamente mesmo o 
co~tato supos:a,mente mais inquisitivo que se tem nas visitas aos programas, 
senam necessanos o zelo e a supervisão da própria Capes para garantir que o tra
balbo resultasse em avaliação real e confiável. 

,Outra sugestão é a criação de um sistema de apoio e financiamento para a 
pubhcação de trabalhos científicos de maior fôlego, através do qual se selecio
nassem regularmente livros e monografias de qualidade que podem, por suas 
ca:act~rísticas acadêmicas, ter dificuldade para publicação comercial. A sugestão 
vaI alem do que se tem atualmente no Comitê Editorial Finep-CNPq. que se des-
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tina a apoiar revistas e periódicos e no qual se tem de enfrentar uma situação pro
blemática de periódicos já "estabelecidos", embora com freqüência precários e 
redundantes, onde é muito difícil atuar de maneira realmente saneadora além de 
certo limite moderado. No caso do apoio agora sugerido, o objetivo seria o de 
criar mecanismos que permitissem neutralizar ou reduzir, em relação à publica
ção de livros na área de ciências sociais, as distorções nascidas de considerações 
de natureza comercial e outras semelhantes, de que se falou anteriormente. Natu
ralmente, além do problema de garantir que se apliquem reais critérios de quali
dade na seleção dos livros a serem publicados, há também o de assegurar esque
mas que permitam a adequada distribuição e o acesso do público ao material 
publicado, sob pena de se reproduzir o esquema de impressão "semic1andestina" 
de obras acadêmicas que existe em algumas universidades. O selo de qualidade 
que seria trazido pela aprovação em concurso rigoroso e pela passagem pelo 
crivo de comissões de alto nível de um órgão como a Capes ou o CNPq seria, tal
vez, razão para esperar interesse público intensificado. Vale notar ainda dois pon
tos: primeiro, o de que a sugestão feita não é redundante com relação à premiação 
atualmente existente em algumas associações científicas, como a Anpocs, onde 
se trata de selecionar obras já publicadas (além de teses de doutorado e mes
trado); segundo, o de que, apesar de ser certamente possível pretender criar apoio 
à publicação de obras científicas como o que aqui se sugere junto às próprias 
sociedades científicas, a propensão destas a se deixarem contaminar (com a ine
vitável preocupação de representatividade) por fatores de corporativismo e ple
biscitarismo, de que antes se falou, torna preferível a opção por um órgão como 
Capes ou CNPq para servir de sede de .uma eventual iniciativa na direção suge
rida. 

Certamente mais importante - e mais difícil- é fazer as reformas necessá
rias no ensino de graduação e pós-graduação. Quanto à graduação, um ponto cru
cial seria a eliminação do postulado "oficial" (negado rotundamente na prática) 
atualmente vigente de que o objetivo seria fazer cientistas sociais profissionais, 
sem qualquer reserva ou matiz, dos numerosos estudantes em princípio recrutá-o 
veis para os cursos de ciências sociais. Minha própria preferência é a de que se 
transformasse o ensino de graduação em ciências sociais num ensino entendido 
como de "ciclo básico", requerido dos estudantes ligados em geral à área de 
"humanidades" e aberto a estudantes de outras áreas, com ênfase em temas 
"substantivos" e entendido, como sugere Simon Schwartzman (1992:21), como 
um programa de informação sobre a política e a sociedade contemporâneas. O 
treinamento propriamente profissional estaria reservado para o nível de pós-gra
duação, onde se daria ênfase adequada aos requisitos teóricos e metodológicos da 
formação do cientista social. Uma conseqüência relevante dessa proposta é que 
ela vai contra certa tendência que se esboça mais ou menos nitidamente nos deba
tes correntes: a de reduzir a importância e o tempo ocupado pelo mestrado. Na 
medida em que se restrinja ao nível de pós-graduação o treinamento profissional 
dos cientistas sociais, seria desejável preservar a escala intermediária do mes-
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trado (ainda que reformulada e despida de certos vícios atuais) como forma de 
assegurar a possibilidade de uma caminhada mais segura para a maturidade pro
fissional. Por outro lado, a proposta poderia ser complementada pela oferta de um 
tipo especial de formação profissional no nível de graduação, em termos análo
gos a algo sugerido também por Simon Schwartzman: um treinamento voltado 
para "o desenvolvimento de competência administrativa e gerencial" (1992:21) e 
também para o mercado de trabalho correspondente, por exemplo, aos institutos 
de pesquisa de mercado e opinião pública, treinamento este que envolveria forte 
ênfase em metodologias quantitativas e poderia ser ministrado no âmbito de cur
sos de administração pública e de empresas. 

Finalmente, caberia provavelmente esperar um efeito exemplar e estimu
lante, com respeito à qualidade geral do trabalho na área de ciências sociais, da 
utilização criteriosa e seletiva da idéia de "laboratórios associados" ou de proje
tas integrados que vem tendo circulação no sistema institucional de ciência e tec
nologia. Tratar-se-ia de fazer desse formato a oportunidade para a constituição de 
uns tantos grupos de pesquisa com perspectiva de terem impacto mais ou menos 
continuado em função da excelência de seu trabalho. Uma consideração lateral 
que se articula com as muitas razões em favor dessa idéia é que a constituição 
criteriosa de tais grupos de pesquisa poderia ser igualmente uma forma de se 
assegurar atenção imediata para certos temas substantivos de importância prática, 
que tendem a ser relegados precisamente por serem mais exigentes em termos 
das qualificações requeridas. Seria o caso, por exemplo (para tomar algo desta
cado com insistência por Vilmar Faria em comunicações pessoais), de um projeto 
destinado a obter o diagnóstico atualizado da estrutura social brasileira do ponto 
de vista de problemas de estratificação e mobilidade sociais, com seus desdobra
mentos em termos de problemas de pobreza e marginalidade, violência, crimina
lidade - e eventual contrapartida, no plano institucional, com o estudo de ques
tões ligadas às formas de atuação e à possível reforma de agências estatais volta
das para tais problemas, ou seja, a face mais diretamente social do Estado. 
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Computação 

Carlos J. P. de Lucena * 

L Uma definição pragmática para a área de computação 

Historicamente, o termo "infonnática" foi introduzido nO pais em meados 
dos anos 60. como ama tradução das expressões computer science (usada nos 
EUA) e computing ,dente (usada na Inglaterra), tal como ocorreu, anos antes, na 
França (ínfarmalique) e na Alemanha (informatik). Este é, por exemplo, o motivo 
pelo qual alguns dos departllmentos pioneiros na área, no Brasil, são denominados 
de informática. quando devertllm ser departamentos de (ciência da) computação, 

A generalização do termo informática deveu-se, principalmente, à política 
de informática implementada no Brasil, de fato, desde 1974 e, por lei, de 1982 
atê 1992. Esta política procurou reservar o mercado interno de pequenos e 
médios sistemas digitais da área de informática para empresas e tecnologias 
nacionais. A interpretação da antiga Secretaria Especial de Infonnática (SEI), 
incorporada na legislação para a área, estendeu a definição de informática, que 
passou u abranger as áreas de microeletrÔnica e automação industrial. 

Não cabe neste relat6rio uma discussão técnica sobre a abrangência desejá
vel para os couceitos de infunnátka e computação. O que nOS rez oplar por dis
cutir em separado a área de computação são argumentos bastante pragmáticos. 

O amadurecimento científico e tecnol6gico da área de informática no país 
(no sentido privilegiado pela SEI), desde meados dos anos 70, levou à criação de 
várias sociedades científicas, todas elas bastante atívas há váriDs anos. São elas a 
Sociedade Brasileira de Computação (SBC), a Sociedade Brasileira de Automá
tica (SBA), a Sociedade Brasileira de Microeletrônica (SB:Micro) e a Sociedade 
Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (SBMAC), 

Os especinlistas da SBC atuam na área de computação (no Brasil o termo 
"cientista da computação" não é tão difundido quanto nos EUA), os especialistas 
da SBA e SBMiel'O são engenheiros e os da SBMAC slío matemáticos. A inter
pretação da SEI sobre" escopo da área nunCa chegou a alterar a organização dos 
""mítês do CNPq c da Capes, que existem desde 1975 e 1980, respectivamente. 

Nesses 6rgãos, os processos de pesquisadores da SBC são encaminhados 
para o comitê de computação, no CNPq, e para o de informática, na Capes, 
ambos cobrindo, na prática, as mesmas áreas. Os processos da SBA são encami-

$o Departamento de informática, Poo1iflcia lIni\'eTsidade Católica do Rio de Jnneiro, 
O autor gostaria de agr.ule<.."er ao prof. SfMo Lemos Mcirn. da C'FPe, petas diversas sugestões que 
foram incorporadas a este tmbúlho. 
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